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ভূমিকা 

ট্রাজেডির উৎপত্তি 

ট্রাজেডির উৎপত্তি সম্পর্কে নানা তবে মূল আরিস্ততেলেস-এর “পোয়েটিক'-এর 
একটি অনুচ্ছেদ (৪, ১৪৪৯, এ, ৯-২১)। "ম্বত উৎসারিত ভাষণ ট্রাজেডি 

ও কমেডির বিবর্তনের আরম্ত; ট্রাজেডির আরম্ভ দিথুরাম্বদ-পরিচালকদের স্বত 

উৎসারিত ভাষণ।' কয়েক পংক্তি পরে (১৮২১) তিনি আবার বলেন, 

“সাতির' নাটক থেকে বিবতিত হওয়ায় ট্রাজেডির বস্ত্ব ছিল হাল্কা ও তার 

সংলাপ হাস্তজনক ; তার গান্তীর্য দেখ! দিলি অনেক পরে।” 

দিথুরা্ন মূলে দিওহপস-এর উত্সবের অঙ্গীভূত ছিল বলে অনেকে অনুমান 
করেছেন যে, ট্রাজেডি ঘনিষ্ঠ ভাবে দিওমুসদ-পৃজাপদ্ধতির সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্ত 
এ কথা! মনে রাখা উচিত যে আরিম্ততেলেস-এর সময় দিখুরাম্বস দিওমুসস-এর 

সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে পৌরাণিক কাহিনীমূলক কবিতার রূপ নিয়েছিল। তা ছাড়া 
ট্রাজেডি যে দিওমুসস-পৃজাপদ্ধতির সঙ্গে সম্পককিত, তাঁর একমাত্র এতিহাসিক 
সাক্ষ্য হল, ট্রাজেডির অভিনয় ঘটত দিওমুসস-উৎসবের উপলক্ষে । 

আরিস্ততেলেস-এর উপরোক্ত ছুটি উক্তির মধো মিল নেই বলে অনেকে মনে 

করেন যে 'সাতির-নাটকের উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত। ধার! ত1 অগ্রক্ষিত বলে গ্রহণ 

করেন, তাদের দাবি এই যে 'পাতির'-নাটক থেকে যদি ট্রাজেডি উৎপন্ন হয়ে 
থাকে, ত| হলে 'ট্রাজেডি' শব্দের বু[ৎপত্তি স্পষ্ট । এই মত অঙ্থসারে দিওহুসস-এর 
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অন্থুচর “সাতির' ছাগের ছন্সবেশ পরত। তাই ট্রাজেডি ('জ্াগোইদিয়া' ) 
শের ব্যুংপত্তি হল 'ত্রাগোন' ( ছাগের ) “ওইদে' (গীতি )। কিন্তু দুংখের বিষয়, 
প্রাচীন গ্রীক চিত্রকলায় দেখা যাঁয় 'সাঁতির'দের নান। পশুর ছল্পবেশ, বিশেষভাবে 

অশ্ববেশ। অতএব 'ত্রাগোইদিয়া' শব্দের অনুমিত বুযুৎপত্তি অমূলক । 
আমল কথ ট্রাজেডির উৎপত্তি সম্পর্কে আবিষ্ততেলেন-এর সন্ধান দার্শনিকের 

সন্ধান, এতিহাসিকের নয়। তার দর্শনের মূলতত্ব হল বীজের অস্তংশক্তির প্রভাবে 
ক্রমিক ধারায় ফলের ফলন। ট্রাজেডির অভিনয়ে অভিনেতা ও খোরস-এর 

ভাব-বিনিষয় দেখে তিনি দেই বিনিময়ের বীজ কল্পনা! করে নিয়েছেন । কিন্তু 

তার কল্পিত বীজের কোনে। এঁতিহাসিক সাক্ষ্য নেই। 

আরিস্ততেলেস-এব দার্শনিক তত্বের অনুনরণে নান! পণ্ডিত নান! মত গড়ে 

তুলেছেন। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত অন্ততম পণ্ডিত গিল্বা্ট মরে (011১: 

এড )। গ্রীক ট্রাজেডির মধ্যে আদিম কৃত্যেব সন্ধান পেয়েছেন বলে তিনি 

দাবি করেন। নূবিদ্যায় সেই আদিম কৃত্য 'ভিয়মাণ দেবতার বলিদান 

বলে পবিচিত। এব ছ'টি অঙ্গ-_-(১) “আগোন”, অর্থাৎ গ্রীক্ম ও শীতের ছন্দ; 

(২) 'পাথস”, অর্থাৎ দ্বেবতার বলি; (৩) দূতের বাণী, অর্থাৎ দেবতার মৃত্ত্ু- 

ঘোষণা; (৪) “থে,নস', অর্থাৎ বিলাপ, (৫6) *আনাগ্ররিসিস', অর্থাৎ মৃত 

দেবতার প্রত্যভিজ্ঞ। ;) (৬) “থেয়ফানিয়া”, অর্থাৎ দেবতার পুনরুখান ও মহিমা- 

প্রকাশ। গ্রীক ট্রাজেডিতেও এই ফড়ঙ্গ দেখা যায়, কিন্ত আদিম কৃত্যের ক্রম 

রক্ষিত হয় নি। তা ছাড়! এই প্রাচীন কৃত্যের সন্ধান নাণা স্থানে মিললে ও 
প্রাচীন গ্রীমে তার অস্তিত্বের এতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। 

আর এক মতে বীরপুজাকে আশ্রয় করে ট্রাজেডির উৎপত্তি হয়েছিল। 
এখানেও নানা মুনির নানা মত। কার্ধত ট্রাজেডির উৎপত্তির অনুসন্ধান অন্ধের 
হস্তীদর্শনের তুল্য। তবু একটি জায়গায় আধুনিক পণ্ডিতদের মিল আছে, 
তা হল নিচে (1964801০)-র প্রভাব। তার '্রাজেডির জন্ম” গ্রন্থে তিনি 

বলেছেন যে ট্রাজেডির মূল প্রেরণা দিওমুসসীয় প্রাণশক্তি । এই স্থত্রে তিনি 
'সাতির'কে রূপাস্তরিত করেছেন হান্তরসিক চরিত্র থেকে মানুষের গভীর 

অনুভূতির প্রতীকে । কিন্তু তত্ববিলাপী দার্শনিক তার ধ্যানের সুন্দরক বাস্তবের 
সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা রুরেন নি। 

অতএব গ্রীক ট্রাজেডির উৎপত্তির সন্ধান করতে হবে যেখানে উ্রীজেভি জন্প 

নিয়েছিল, অর্থাৎ খুঃ পৃঃ বষ্ঠ শতকের আখেনাইয়ে । ষষ্ঠ শতকে গ্রীক রাত্যগুলির 
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মধো আথেনাই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্ত লাভ করে। নাঁন! উৎসবের 
আকর্ষণে আথেনাই সাংস্কৃতিক কেন্ত্র হয়ে উঠল। তার মধ্যে সের! উত্সব 

দিওমুসস-এর উৎসব । আত্িকার নান! স্থানে এই উৎপব প্রচলিত ছিল। রাজা 

পাইসিস্ত্রাতস (খূঃ পৃঃ ৫৬১-৫২৭) আথেনাইয়ের শ্রেষ্ট অন্ুষ্ঠানরূপে এই উৎসবটিকে 
প্রতিষ্ঠিত করলেন। নে উপলক্ষে নান! পুরস্কর-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত-_ 

আবৃত্তি, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত, ধোরসের সমবেত গান ও নৃত্য। অন্তত থু; পৃঃ ৫৩৪ 
অব্দ থেকে এই প্রতিযোগিতায় স্থান পেল ট্রাজেডি-অভিনয়। সেই নৃতন 
সাহিত্যিক স্থষ্টির কারণ হুল জনরুচির পরিবর্তন । উদীয়মান আথেনাই-নগরে 

এতদিনে জনরুচিতে দেখা দিয়েছিল ষুগান্তব। পৌরাণিক কাহিনীর আবৃত্তি 
তৎকালীন শ্রোতাদের উত্সাহ আর জাগাতে পারছিল না। অতীতের গৌরবকে 

অতীতে ফেলে না রেখে লোকের! সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে তাকে যুক্ত 
করতে চাইছিল। লোক-রুচির এই চাহিদা মেটাতে ট্রাজেডিকারের হাতে তখন 

কী উপাদান ছিল? 

ছিল ১ পৌরাণিক কাহিনীর প্রাচুর্ধ। পৌরাণিক বাণীকে সমকালীন 
ছগীবনের সঙ্গে সংহত করে তোলবাব জন্য প্রাচীনকে নৃতনরূপে পরিবেশন করতে 
হয়েছিল। আধেনাইয়ের পৌরাণিক উপাদান অন্তান্ত গ্রীক শহরের তুলনায় 
অল্প ছিল। তাই বাইরে থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নাটকীয় বৃত্তকে নবরূপ 

দান করবার ম্বাধীনত। ছিল আথেনীয় ট্রাজেডিকাবের । 

২, খোরস-এর সমবেত গান ও নৃত্য । অতি প্রাচীনকাল থেকে সমবেত 

গান ও নৃত্য খুব জনপ্রিয় ছিল। খুঃ পুঃ সপ্তম শতকে স্পার্তানগরে এব বহুল 

প্রচলন ছিল। আরিওন এর সাহিত্যিক রূপ দান করেন। থু: পৃঃ ষষ্ঠ শতকে 
অলিম্পিক ক্রীড়ায় বিজয়ীর সঞর্ধনার জন্য চারণ কবিরা এক নৃতন ধরণের নৃত্যগীতি 
রচনা! করতে লাগলেন । নুত্য, গীত ও বাদিত্রের সমবেত অভিনয়ে তাঁর! বিজয়ীর 

প্রশংসার প্রসঙ্গে পৌরাণিক দেব ও বীরদের কীতি-কাহিনী শোনাতেন। 

খ্যাতনামা লোকের মৃত্যু উপলক্ষেও বিলাপযুক্ত এই শ্রেণীর নৃত্যগীতির 
অভিনয় হত। 

'৩, কবিতার নৃতন ছন্দ। হোমারের ষট্পদী ছন্দ নাটকীয় সংলাপে 
অনুপযোগী ছিল,। হোমারের পরে প্রাচীন গ্রীক লিরিক কবিতার ইতিহাসে 
প্রথম দেখ! দিল এলেজি-ছন্দ। এটা ছিল ষটপদী ছন্দের খুব কাছাকাছি। 

তাই সুখোমূখি সংলাপ কবিতায় প্রকাশ করবার জন্ত গ্রীক কবিরা ইয়ািক (%__) 
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ও ত্রধী (__.) পাদ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। এই নৃতন ছন্দে 
প্রথম লিখলেন আধিলখস। এ*র অন্থকরণ করলেন সলোন। ট্রাজেডিকারের 

হাতে এই নব ছন্দ সংলাপের বাহন হয়ে উঠল। 

আধেনাইয়ে পাইসিস্ত্রাতস-প্রবতিত দিওমুসস-মহোত্দবের নৃতন আকর্ষণ 

হল ট্রাজেডি। বল! যায়, এ উৎসবের জন্যই সৃষ্টি হল ট্রাজেভি। যতদুর? 
জানা! যায়, প্রথম ট্রাজেভিকার হলেন থেম্পিস। খুঃ পুঃ ৫৩৪ অবে তিনি ট্রাজেডি- 
প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। খোরস ছাড়া একক স্বাধীন চরিত্র 

সৃষ্টির গৌরব তারই । 
আমর! দেখিয়েছি ট্রাজেভির আবির্ভাবের পূর্বে নান! উপাদান বর্তমান ছিল, 

কিন্তু এই উপাানগুলি নিয়ে নৃতন সাহিত্যিক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছিল এক 

প্রতিভাধর শিল্পীর। অতএব ত্বতঃজননের ধারায় ট্রাজেডির আবিভাব ঘটে নি, 

ঘটেছে কালের চাহিদ্দায় এক আকম্মিক স্ষ্টতে। 

ট্রাজেডির অভিনয় 

১. দিওমুসস-উৎসব। প্রাচীন এতিহোর মতে দেব দিওমুসস-এবা 

প্রতিমা! এলেউথেরাই থেকে আধেনাইয়ে নিয়ে আসেন দেব-প্রচারক পেগাসস। 
এই সময় থেকে দিওহ্সস-এর কৃত্যোৎসব দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। খুঃ পৃঃ 
মষ্ঠ শতকে রাজা পাইপিস্্াতল আখেনাই-নগরে দিওমুসসীয় মহোৎসবের সুচনা 
করেন। উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় মার্চের শেষে। এই সময় শীতের অবসানে 
দূর-দূরাস্ত থেকে বাণিজ্য ও আমোদ-প্রমোদের উদ্দেস্তে আথেনাইয়ে বহু লোকের 
সমাগম হত। উৎসবের উপলক্ষে দেশের স্বার্থে যুদ্ধ'নিহত বীরগণের সন্তানের! 
সম্মানিত হত, উৎসব যাঁপনের জন্য কারাবন্দীর মুক্তি পেত, উপাধি বিতরণ কর! 
হত এবং আদালত বন্ধ থাকত। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে শোভাযাত্রা, বৃষবলি, 
অবাধ কৌতুক-অন্ুষ্ঠান ও নান! প্রতিযোগিতা পালিত হত। নানাপ্রকার 
প্রতিযোগিতার ও বিজয়ীদের নথি রাখ! হত। 

অন্থান্ত প্রতিযোগিতার বিস্তৃত প্রসঙ্গ না তুলে ট্রাজেডি- ্ রিযোগিতার 
আলোচনায় আমাদের বক্তব্য নিবদ্ধ রাখছি। প্রতি বছর তিনজন কবি 
প্রতিযোগিতায় স্থান পেতেন। প্রতিযোগী প্রত্যেককেই উপস্থাপনা! করতে হত 

তিনখান! ট্রাজেডি । কোন্ সময় জানা যায় না, এদের সঙ্গে যুক্ত হল একখান! 
সাতির-নাটক। প্রত্যেক গ্রতিযোগীর জন্য থাকতেন একজন অরকার-নিযুক্ত 
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ধোরস-পরিচালক ( থরেগস' )। তার দায়িত্ব থাকত গায়ক ও বাদকদের জন্য 
একজন শিক্ষক ( খরদিপাস্কালস' )-কে নিযুক্ত করা এবং সকলকে বেতন 

দেওয়। | 

অভিনেতা-নির্বাচনের ব্যাপারে গোড়ার দিকে ট্রাজেডিকার নিজেই অভিনয় 
টিকরতেন এবং প্রয়োজন হলে নিজেই যোগ্য অভিনেত! সংগ্রহ করতেন। পরে 
এই কাজের ভার সরকার হাতে নিলেন। সরকার-নিযুক্ত তিন নায়কের মধ্যে 

প্রত্যেক ট্রীজেডিকাঁর একজনকে পেতেন লটারির সাহায্যে। 

বিচারক-নিয়োগের একটি পদ্ধতি ছিল॥ উৎসবের পূর্বে আথেনাইয়ের দশ 
অঞ্চল থেকে নামের তালিক। সংগ্রহ কর! হত। এ নামগুলি ভিন্ন ভিন্ন দশটি 
পাত্রে রাখা হত। পাত্রগুলির মুখ মোহর দিয়ে আঁট হুত। প্রতিযোগিতার 

আগে স্বরাষ্মন্ত্রী প্রত্যেক পাত্র থেকে একটি করে নাম টেনে নিতেন। প্রতি- 

যোগিতাব শেষে বিচারকের একটি মেটে তক্তিতে তাদের সিদ্ধাস্ত লিখে 

রাখতেন। দশখান৷ তক্তি পাত্রে রেখে তার থেকে পাঁচখানা তুলে নিতেন 

মন্ত্রী। এ পাঁচখান! নিয়েই বিজয়ীব নাম ঘোষণ! করা হত। মন্ত্রী মঞ্চের উপর 

বিজয়ীকে আইভি-মুকুট পরিয়ে দিতেন। 
২. অভিনেতা । মেয়েদেব মঞ্চে আন! হত না বলে মেয়ে-ভূমিকা 

শিতেন পুকষেবা। অভিনেতার সংখ্যা এক থেকে বেড়ে তিনে গিয়ে দাড়াল । 

তিনের অধিক চরিক্র থাকলে এক অভিনেতা! একাধিক ভূমিকা নিতেন। মুখোশ 

ও রূড়িবদ্ধ পোশাকের ব্যবহারে এটা সম্ভব হত। 

ভাষণ-রীতি ছিল তিনপ্রকার--(ক) স্বাভাবিক সংলাপের ভাষা 7; (খ) বাশি- 

সংযোগে পাঠ» (গ) খোরসের গীতি। অভিনয় মুক্ত অঙ্গনে হত বলে 

কণন্বরের শক্তি ও নিপুণতা অভিনেতার মুখ্য গুণ বলে ধরা! হত। মুখোশ পরায় 

মৌখিক অভিনয়ের অভাবে অশ্রপাত, আনন্দ, উৎসাহ, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবের 
প্রকাশ কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভ্গির উপব নির্ভর করত। 

অভিনেত্তারা মুখোশ পবতেন। থেম্পিস-এর সময় মুখোশটি ছিল কাপড়ের। 

পরে পোড়। মাটিতে তৈরি মুখোশে রাজা-রাণী, তরুণ-বৃদ্ধ, গ্রীক-পরদেশী প্রভৃতির 

মুখের ভিন্ন ভিন্ন আদল থাকত। চতুর্থ শতক থেকে ট্রাজিক মুখোশের রূপ হল 
ভয়ঙ্কর 

প্রথম স্তরে অভিনেতার্দের পোশাক ছিল সাধারণ ধরণের। পরবর্তাকালে 
এতে যুক্ত হল নান! কারুকার্য ও টিলে আস্তিন। 
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বথুর্নাস ছিল অভিনেতার উচ্চতলি জুতো । কিন্তু তৃতীয় শতকের পূর্বে এর 
ব্যবহারের কোনে৷ সাক্ষ্য নেই। 

৩, খোরস। খোরস-দলের সংখ্যা বারো থেকে পনেরোয় উঠল। 

এদের প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় দলের আগে থাকতেন বংশী-বাদক। 

অভিনেতার সঙ্গে খোরস-এর সংলাপ ছিল ছুইপ্রকার-_(ক) সাধারণ সংলাপে! 

খোরস-এর হয়ে মূল-গায়েন (“করুফায়স' ) সংলাপ করতেন; (খ) অভিনেতার 
ও খোরস-এর মধ্যে ভাবাত্মক বিনিময়ের নাম 'কম্মস'। তাতে মূল-গায়েন বা 
সমগ্র দল অংশ নিতেন। 

খোবস-এর গানের সঙ্গে থাকত নাচ। নাচেব প্রধান অঙ্গ ছিল অক্ভঙ্গি ও 

হাতের সঞ্চার। খোরস-এর দল কখনও বাক্খেন্দল, কখনও বা গ্রবীণ-দল, 

কখনও বা ক্রীতদাসী-দল--দল অনুসাঁবে নাচের তালও ভিন্ন হত। 

খোরস-এব লিরিক স্তবক ও প্রতিস্তবকগুলি গাওয়া! হত। গাঁন হল এঁকতান । 

স্থুর ছিল সহজ, কথাগুলি বয়ে নেবাব কাঞ্জে ছিল এব ব্যবহার। তবু 

এউরিপিদেস-এব সময় স্থরে এল জটিলতা। গ্রীক সঙ্গীতশান্ত্রের খুব অল্প কথাই 
জানা যায়। ৃ 

৪. প্রেক্ষক । বঞগ্তৃমিতে কয়েক হাজাব প্রেক্ষকের আসন থাকত। 

নারীদের প্রবেশ-অধিকার থাকত কিনা, এ নিয়ে সনেোহ থাকলেও সাধাবণ- 

বিশ্বাস অনুসারে তাদের প্রবেশ-অধিকার থাকত এবং তাদের জন্য থাকত 

নিদ্দিষ্ট আসন । 
প্রবেশ-দক্ষিণা যে ছিল, এর সমর্থনে একটি সাক্ষ্য মেলে। খুঃ পৃঃ ৩৩০ অব 

দেমস্থেনেস বলেন (৭9 00008? ২৮) তিনি যদি রাজা ফিলিপ-এর দুতদেব 
জন্য আসনের ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে তাদের দুই 'অবল' মূল্যের আসনে 
বসে অভিনয় দেখতে হত। “অবল-এর মুল্য ছিল মোটামুটি ২* পয়সা । দবিদ্র 
প্রেক্ষকদের জন্য একট! সরকারী তহবিল ( থেওরিক্ন' ) ছিল। 

“আপলগিয়া” (২৬) গ্রন্থে প্লেতো বলেন, এই দক্ষিণাঁব মূল্য বড় জোব 
এক দ্রাধমা!। 

সীসায়-গড়া কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে! এগুলোই টিকিট বর্ণে অনুমান 

কর! হয়। 

দীর্ঘ সময় অভিনয় হুত বলে প্রেক্ষকেরা সঙ্গে আনতেন জঙ্ক খাবার । 

অভিনয় দেখে তারা তাদের ভাললাগা-মন্দলাগা নিয়ে খুব হৈ চৈ করতেন। 
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রঙ্গভূমি । অনেক প্রাচীন বঙ্গভূমি এখনও আছে। আছে আখেনাইয়ে 

দিওনুসস-মহারঙ্গভূমি। কিন্তু একাধিক বাব তার সংস্কাব করা হয়েছে। 

তাই জানবাব উপায় নেই আদিতে এর কী বূপ ছিল। প্রাচীন রঙ্গভূমিব 

বৈশিষ্ট্য “মর্খেন্বাঁ। মঞ্চেব সামনে একটি বর্তুল স্থানই “অখেস্া। 

এব কেন্দ্রে থাকত দিওন্সসস-এব বেদি ( “খুমেলে )। অর্থেস্বাক তিন ভাগ 

জুড়ে থাকত রঙ্গম গুল ( “মামূফিখেয়াত্রন' )। আদিতে আসনগুলি ছিল কাঠের, 

পরে হল পাথরেব। অধেন্মীব চতুর্থ ভাগের পেছনে ছিল “স্কেনে', অর্থাৎ মঞ্চ । 

যে প্রাচীন রঙ্গভূমিগুলো এখনও টিকে আছে, সেখানে দেখা যায় “ক্কেনে' 

অথেস্ত্রার চেয়ে উচ্চতব পাথুবে মঞ্চ । কিন্তু ষষ্ট ও পঞ্চম শতকে এমন স্থায়ী 

মঞ্চ ছিল কিন! সন্দেহ আছে । মঞ্চ ও অধেস্থাব মধ্য দিয়ে দুর্দিকে ছিল খোরস- 

দলের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ। স্কেনেব পেছনে থাকত কাঠেব দেওয়াল। এই 

দেওয়ালের তিনটে দ্বাব দিয়ে অভিনেতাব। যাতায়াত কবতেন। স্কেনেব সামনে 

কোনে! পর্দা থাকত না। স্বেনের ছুধাবে থাকত 'পারাস্কেনিয়া' অর্থাৎ নেপথ্য। 

স্কেনের মাথায় ঝুলানো থাকত একটা কাঁঠের জঙ্গম মাচান ( “মেখানে' )। 

আকাশে দেব-দেবীর্দের আকম্মিক আবির্ভাব দেখাবার জন্ত এটাকে নামানে। হত । 



জজ খেবীর নাটকগুচ্ছ 

এর থেকেই লাতিন উক্তিটি দাড়িয়ে গেল 4098৪ 9৪ £08010109১ অর্থাৎ “মাচাঁনে 
দেবতার আবির্ভাব', লাক্ষণিক অর্থে “কৃত্রিম শির্বহণ” | 

আর এক রকমের যন্ত্র ছিল-_“একুকুকেমা*, অর্থাৎ চাঁকায়-বসানে! টেবিল। 

তার সাহায্যে নেপথ্যে ঘটিত হত্যা! প্রভৃতি মঞ্চে দেখানে। হত। 

ট্রাজেডির গঠন । প্রস্তাবন! ( প্রলগস' ) দিয়ে শুরু হত নাটক। এতে 

একজন বা! দুজন অভিনেতা! নাটকের প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দিতেন। গ্রস্তাবনার 
শেষে খোঁরস-এর প্রবেশ ('পাঁরদস' ) ঘটত । অধেক্্ার বেদি ধিরে সারিতে 

দাড়িয়ে নাচতে নাচতে তারা শুরু করতেন প্রথম গাথ! ('স্তাসিমন” )1 এই 

মুহুর্ত থেকে নাটকের শেষ পর্যস্ত তারা অখেপ্ত্রায় থেকে যেতেন। 

প্রথম গাধার পরে মঞ্চে শুরু হুত প্রথম বৃত্বাস্ত (“এপাইসদিয়ন, ) যাকে 

আধুনিক নাটকের 'দৃশ্ের' সঙ্গে তুলনা! করা যাঁয়। 
তারপর একটানা চলতে থাকত একের পর এক খোরস-এর গাথা ও 

বৃতাম্তগুলি। কোনো অস্ক ছিল না । মাঝে মাঝে কোনে! এক বৃত্তাস্তের মধ্যে 

থাকত অভিনেতা ও খোরস-এর ভাবাত্মক সংল1প-বিনিময় € 'কম্মস' )। 
শেষ বৃত্তান্তের সমাপ্চিতে খোরস-এর প্রস্থান ( একসদস' ) ঘটত। 

খোরস-গাথার ভাষ। ও ছন্দ বৃত্তাস্তের সংলাপের ভাষ। ও ছনা' থেকে স্বতন্ত্র। 

সাধারণত খোঁবস ছুটে! দলে বিভক্ত থাকত। প্রথম দল গাথার প্রথম অ*শ 

( স্থফে'-স্তবক ) গাইবার পর দ্বিতীয় দল বিপরী'ত গতিতে নাঁচতে নাচতে 

গাইত দ্বিতীয় অংশ ( “আন্তিস্ত্রফে' ক প্রতিন্তবক )। 

গ্রীক ট্রাজেডির ইতিহাস 

এঁতিহাসিক পটভূমি | থু; পৃঃ ৭* অবের মধ্যে আত্তিকার খণ্ড খণ্ড 

রাঁজাগুলি একটি নগর-রাষ্্রে সংহত হুল। তার রাজধানী হল আধেনাই- 
নগর। রাজতন্ত্র তুলে নিয়ে তার জায়গায় চালু হল অভিজাততন্ত্র। প্রতি বছর 

অভিজাত বংশগুলি থেকে ন'জন শাসক ('আখেোন' ) নির্বাচিত হত। 

জনগণের মধ্যে যথেই্ অসন্তোষ থাকায় আখেখন-দের শাসন ক্রমে ক্রমে কঠোর 
হয়ে উঠল। 

খুঃ পৃঃ ৫৯৪ অবে সলোন একক শাসক মনোনীত হলেন। তিনি 
অভিজাততন্ত্র বজায় রেখেও সাধারণ মাহ্ধকে দিলেন কিছু সুযোগ-হথধিধা । 

দু-দলের স্বার্থরক্ষার্ চেষ্টায়ই তিনি দু-দলেরই বিরাগভাজন হলেন । আথেনাইয়ের 



ভূমিক। ঝা 

প্রথম কবি হিসাবে তিনি লিখেছিলেন; “কুকুরদলের মধ্যে নেকড়ে বাঘের মতো 

আমি নিরুপায় হলাম।' আর একটি কবিতায় ট্রাজেডির পূর্বাভাসে যেন বলে 
উঠলেন : “ছুরাত্মা কখনও জেউস-এর সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে পারে না। 

পরিণামে কোনো-না-কোনে! পথে জেউস-এর ন্যায় বিচীর এসে হাজির হবে ।, 

সলোন-এর পর শাসন করলেন পাইসিস্বাতস ও তার ছুই পুত্র হিপ্লার্থন ও 
হিপ্লিয়াস (খু: পৃঃ ৫৬০-৫১* )1- এদের সময় আধথেনাইয়ে সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ 

ঘটল। ছুটি বড় উৎসব প্রবতিত হল-_একটি 'পাঁনাথেনায়া', অপরটি দিওহুসস- 
মহোৎসব । প্রথমটির উপলক্ষে হোমার-এর কবিতার নির্ণাত মূল্যের পাঠ হত; 
দ্বিতীঘটির উপলক্ষে প্রবর্তিত হল ট্রাজেডি-প্রতিযোগিতা। 

খঃ পৃঃ ৫৮ অবে ক্লাইস্থেনেস প্রতিষ্ঠিত করেন আখেনাইয়ে পৃথিবীর 

গ্রথম গণতন্ত্র। ৃ্ 

খুং পৃঃ পঞ্চম শতকের শুরুতে দেখ! দিল পারস্তের হাঙ্গাম। । ইওনিয়াঁয় বিপ্লব 

দমন করে (৪৯৪) রাজ দারিয়স আখেনাই আক্রমণ করেন । তিনি মারাথোন-এ 

পরাজিত হন (৪৯*)। দশ বছর পরে দারিয়স-পুত্র ক্রেরুকেস আথেনাই 
আবার আক্রমণ করেন। অন্যান্য গ্রীক শহরের সাহায্যে আথেনাই তাঁকে পরাজিত 

করে সমুদ্রে সালামিস-এ, স্থলে প্লাতেয়ায় (৪৭৯ )। 

পারস্তের শক্তি এইভাবে বিদলিত করার পর নান নগর-রাষ্টের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনে 

আথেনাই সামাজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হল। পেরিক্লেস-এর শাসনে ( ৪৬১-৪২৯) 

শক্তি ও এশ্বর্ষের উচ্চ কোটিতে উঠল আখেনাই । এই যুগকে বলা হয় পেরিকেস- 
যুগ অথবা আথেনাইয়ের স্বর্ণযুগ । শিল্প, বাণিজ্য, নৌশক্তিতে আথেনাই 
হেল্লাস-এর সেরা শহর হয়ে উঠল । 

ইতিমধ্যে আখেনাইয়ের অভদয়ে ঈর্ষান্বিত তয়ে উঠল প্লেপন্নেসস-এর প্রধান 

নগর স্পার্তা । শুরু হুল দীর্ঘ সমর (৪৩১-৪০৪ )। অবশেষে খুঃ পুঃ ৪০৪ অন্ধ 

পতন ঘটল আধেনাইয়ের। 

আথেনাইয়ের ইতিহাস তিন মহান ট্রাজেভিকারের মনে দাগ রেখে গেল। 

আইস্থ্লস পারস্তের বিরুদ্ধে আথেনাইয়ের বীরসমরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

ছুধিপাকের কষ্টের পরিণতিতে তিনি দেখেছিলেন আধথেনাইয়ের আশ্চর্য অত্যুদয়। 
আথেনাইয়ের ভাঙ্গনের অনেক পূর্বে তিনি মার! যান। 

সফরেেস ও এউরিপিদেস আধথেনাইয়ের অভ্যুদয় ও তার পতনসূখ্ী অবরোহণ 
চোখে দেখলেন। এঁতিহা-ভক্ত সফক্রেস আথেনাইয়ের ইতিহাসে মানুষের 
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গৌরব ও এই্বর্ষের তক্কুরতা! দেখে বুঝলেন মানুষ ভার ভবিষ্যৎ সঙ্থন্ধে অন্ধ। তার 
দৃির বাইরে সক্রিয় ও অজান! দিব্যশক্তি তার স্বীকার্ধ ও পূজনীয়। 

এঁতিহা থেকে সরে গিয়ে এউরিপিদেস খুঁজলেন মানুষের বাইরে নয়, অন্তরে 

সেই অনিবার্ধ শক্তিকে যা তার পতনের মূল কারণ। 

ট্রাজেডি-পরিবেশন। অধিকাংশ ট্রাজেডির বিষয়বস্ত পুরাণ থেকে গৃহীত । 

আইস্থুলস-এর পূর্বে যে-সব ট্রাজেভিকার ছিলেন, তাদের সম্বন্ধে খুব অল্পই 
জান! যায়। খেম্পিস একক অভিনেতাঁকে ট্রাজেডিতে স্থান দিলেন। তিনি 

ট্রাজেডির জন্ত প্রথম পুরস্কার লাভ করেন খুঃ পৃঃ ৫৩৪ অবে; খইরিলস ৫২৫ 
অবে, ফ্র,নিখস ৫১১/৫০৮ অব্দে। শেষোক্ত ট্রাজেভিকাঁরের ট্রাজেডির কিছু নাম 
পাওয়া যায় । প্রাতিনাস অনেক সাতির-নাটক রচন| করেন । 

আইস্থুলস ( খুঃ পৃঃ ৫২৫-৪৫৬/৫ ). 

এলেউসিস-এ এ'র জন্ম । পারসীদের বিরুদ্ধে ইনি মারাথোন ও সালামিস-এব 
যুদ্ধে যোগদান করেন। ইনি প্রথম ট্রাজেডি-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন 
খৃঃ পৃঃ ৫০০/৪৯৭ অব্ে। ৪৮৪ অবে তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এর 
পর প্রথম পুরস্কার পান বারে! বার । ইনি ছুবার সিসিলিতে যান এবং সেখানে 
এঁর মৃত্যু ঘটে । ইনি ৯*খানি নাটক রচনা করেন। এদেব মধ্যে সাতথানি মাত্র 
টিকে আছে। আর সব নিখেজি। তাদের মধ্যে ক্রমানুসারে 

১. পারসীরা'_থৃং পৃঃ ৪৭২। এর আট বছর আগে পারসীরা 

সালামিস-এ পরাজিত হয়। পারশ্তেদেশের রাজধানী সুস! নাটকের স্থান। রাজা 

রারিয়স-এর সমাধির কাছে খোবস-এর প্রবীণ পারসীরা হেস্তাসে রাজা ক্নের্ক্েস- 
চালিত অভিযানের ফলাফল নিয়ে আতঙ্ক প্রকাশ করেন । রানী আতস্স! প্রবেশ 
করে বলেন তার পুত্র কর্কেস-এর সম্বন্ধে তিনি এক দুংস্বপ্র দেখেছেন। 'তাব 

পর এক দুত এসে সালামিসের পরাজয়েব বর্ণনা করেন। দারিয়স-এর প্রেত এসে 
দাড়ালে রানী আতস্স! তাকে পরাজয়ের সংবাদ দেন। পুত্রের অহঙ্কারের জন্য 

জেউস এই ভয়ানক শান্তি দিলেন এই কথা বলে দারিয়স পাঁতালে ফিরোযান। 
পরাঁজিত ক্নেরুক্নেস প্রবেশ করে খোরস-এর সঙ্গে বাহিনীর ধ্বংসে বিলাপ করেন। 

২, “থেবাইয়ের বিরুদ্ধে সপ্ধরথী'-_খুঃ পৃঃ ৪৬৭। এখানি নাটব-চ্টুষ্টয়ের 
তৃতীয়টি। অবশিষ্ট তিনখানির সন্ধান মেলে নি, কিন্ধ তাদের নাম জান! যায়-_ 
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প্রথম 'লাইয়স', দ্বিতীয় “অয়দিপউস", চতুর্থ, দাতির-নাটক “ন্ফিংস”। 
নাটকের স্থান খেবাই-ছুর্গের সম্মুখে। এতেয়ক্লেস থেবীয়দের শহর-রক্ষায় 

উৎসাহিত করছেন। খোরস-এর থেবীয় রমণীরা ভয়ে বিহ্বল। এতেয়ক্লেস 

তার্দের তিরস্কার করে বলেন, চোখের জলে শহর রক্ষা হবে না, তার জন্য 

চাই বীরগণের শৌর্ধ। অয়দিপউস-এর অভিশাপ স্মরণ করে তিনি সংকল্প নেন 
তার ভাইয়ের সম্মুখীন হতে। এক দূত এসে জানান যে, থেবাই নিরাপদ কিন্ত 
ছুই ভাইয়ের মৃত্যু ঘটেছে । ছু'জনের শবদেহ আনা হল। তাদের সঙ্গে কাদতে 
কাদতে এলেন আস্তিগনে ও ইস্মেনে। সংবাদ এল শহর স্থির করেছে যে, 
এতেয়কেস-এর অস্ত্যেষ্টি কর! হবে কিন্তু পলুনাইকেস-এর হবে না। আস্তিগনে 

ঘোষণা করেন যে, তিনি পলুনাইকেস-এর অস্ত্ে্ট করবেন ।' অয়দিপউস-এর 
বংশের দুবিপাঁক নিয়ে ধোরস বিলাপ করেন। দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড। 

৩. “প্রার্থী কুমারীগণ'_ খুং পৃঃ ৪৬৬ ও ৪৫৮-এর মধ্যে । দীর্ঘকাল ধরে 

এই নাটকখানি আইনস্খুলস-এর প্রথম নাটক বলে মনে কর! হত। এক ক্ষুদ্র 
পাঁপাইরাসের আবিষ্কারে উক্ত মতের পরিবর্তন করতে হল। এই পাপাইরাস 
থেকে জানা যায়, এই নাটকখানি নাটক-চতুষ্য়ের অন্তর্গত ছিল। আরও 
জান! যায়, এ নাটক-চতুষ্টয় নিয়েই আইস্থুলস সফরকে পর।জিত করেন। 
সফরেস প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করেন খৃঃ পৃঃ ৪৬৮ অব্ধে এবং প্রথম 

পুরস্কার পান। আর ৪৬৭ অন্দে আইস্খুলস তার থেবীয় নাটক-চতুষ্টয়ের জন্য 

প্রথম পুরস্কার পান। তাহলে আলোচ্য নাটক “প্রার্থী কুমারীগণ*-এর অভিনয় 

খৃঃ পৃঃ ৪৬৭-এর পরেই হবে । 
চতুষ্টয়ের চারথানি নাটক-_ প্রথম প্রার্থী কূমারীগণ' ; ছিতীয় “মিশরীয়েরা' ) 

তৃতীয় 'দানায়স-কন্যাগণ' ; চতুর্থ, জাতির-নাটক “আমুমনে। মিশর-রাজ 
আইগুপুস-এর পঞ্চাশ ছেলে ছিল। দানায়স-এর পঞ্চাশ মেয়ের সঙ্গে তাদের 

বিবাহ-ব্যবস্থ। ছয়। দানায়স তার মেয়েদের সঙ্গে মিশর থেকে আর্গস-এ পালিয়ে 

গেলেন। 
ট্রাজেডির স্থান আর্গস-এর নিকটবর্তা এক পবিত্র কুগ্ত। রক্ষার জন্য মেয়ের 

জেউস ও আর্তেমিস-এর কাছে প্রার্থনা করেন। বিয়ে এড়াবার জন্য তার] গলায় 

ফাঁস এঁটে মরতে প্রস্তত। আগঁস-রাজ পেলাস্গম এলে তারা তার কাছে আশ্রয় 

চাইলেন। তিনি বললেন, জনমগ্ডলীর অনুমোদন পেলে তিনি বক্ষ! করবেন। 

দানীয়স শহরে গিয়ে জনমগ্ডলীর সমর্থন পান। এদিকে মিশবীয় জাহাজ এসে 
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পৌঁছলে একজন দূত মেয়েদের জোর করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। রাজা 
পেলাস্গস দূতকে তাড়িয়ে দিয়ে মেয়েদের ও তাদের পিতাকে আর্গস-এ আশ্রয় 
দেন। 

অবশিষ্ট নাটকগুলি পাওয়া না গেলেও তাদের বিষয়বন্ত সন্বন্ধে কিছু জান! 

যায়। “মিশরীয়েরা নাটকে পর্ধাশ জন বর পঞ্চাশ জন মেয়েকে বিয়ে করেন। 

কিন্ত পিতার আদেশে মেয়ের! তাদের স্বামীদের হতা1| করেন, শুধু একজন বাদে-_ 

হুপেরয়েন্ব | পাঁনায়স-কন্তাগণণ নাটকে পিতৃ-আজ্ঞ-লজ্ঘনে হুপের্মেস্ত্া অভিযুক্ত 

হুন। কিন্তু উর্বরতা-দেবী 'শান্তি থেকে তাকে রক্ষা করেন। আইস্থুলস-এর 

মতে কাম ( এরোস' ) বিশ্বের প্রাণশক্তি । বিশ্বের অংশ বলে মানুষের পক্ষে 

কাঁম-শক্তিকে স্বীকার করাই ম্বাভাবিক। 

৪. বন্দী প্রমেথেউস । অভিনয়ের তারিখ জানা যায় না। নাটকের 

স্থান স্কিথিয়ার এক নির্জন পর্বত। দ্বর্গ থেকে অগ্নিচুরি করায় প্রমেথেউসকে 
পেরেক মেরে পাহাড়ে গেঁথে রাখা হল। খোরস-এর ওকেয়ানস-কন্যারা 

তাদের সহানুভূতি জানান। প্রমেথেউস দাবি করেন তিনি এমন এক 

স্কপ্ত কথ! জানেন যাতে জেউস-এর পতন ঘটান যায়। তখন তিনি আত্ম- 

কাহিনী বলতে শুরু করেন-_তিতাণদের বিরুদ্ধে তিনি জেউস-এর পক্ষে যুদ্ধ 

করেছেন ; মন্ুয্জাতির ধ্বংস থেকে তিনি জেউসকে বিরত করেছেন) অগ্নিহরণ 

করে তিনি মন্ুঘ্জাতিকে দিয়েছেন সত্যতা । তারপর ইনাখস-কন্া ইয়ো এসে 

তার দুঃখের কাহিঘী বলেন। অর্বশেষে জেউস-এর আদেশে হের্মেস গ্রযেখেউস- 

এর কাঁছ থেকে গুধ্ধ কথা বের করে নিতে চেষ্টা করেন। প্রমেথেউস সগর্বে 

প্রত্যাখ্যান করেন। 

৫. “অবেস্তায়া_খুঃ পুঃ 8৫৭1 এই নাটক-ত্রয়ীর প্রথম নাটক 
'আগামেম্োন' ॥ নাটকের স্থান আর্গস-এ রাজপ্রাসাদের সামনে । প্রাসাদের 

ছাদের উপর থেকে প্রহ্নরী ট্রয়ের পতন-সংকেত অগ্রিমাল! দেখে আনন্দিত হয়েও 

মন থেকে আশঙ্কা দুর করতে পারে না । খোরস-এর প্রবীণের উয়-যুদ্ধেব পূর্বেকার 

ঘটনাবলী স্মরণ কবেন। ক্ল,তেয়েস্ত্া এসে বিজয়ীদের ভাগ্যে কী আছে তার ইঙ্গিত 
দিলেন। দূত এসে আগামেয়োন-এর প্রত্যাগমন ঘোষণ! করেন। কাল্সান্রাক্ে 

সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করেন আগামেয়োন । ক্লুতেয়েন্ত্রা আনন্দের ভান করে তাক্ষে 
অভ্যর্থনা! করেন। রাজার প্রাসাদে প্রবেশের পর কাস্সান্্া আপলোন-এর দায়! 

'আবিই হয়ে রাজ! ও নিজের হত্যার ভবিস্বত্ধাণী করে নিজে প্রাসাদে প্রবেশ 
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করেন। আগামেয়োন-এর আর্তনাদ? শোন! যায়। ছুটি শবদেত মঞ্চে আনা হল। 

রু.তেয়েন্ত্া কুঠার-হাতে এই হত্যার যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করেন। আইগিস্থল 
এসে তাকে সমর্থন করেন। 

ছিতীয় ট্রাজেডি__খেয়েফরয়' । অন্তত দশ বছর পরে আপল্লোন-এর 

আদেশে আগামেয়োন-পুজ অরেন্ডেস নির্বাসন থেকে আর্গসে ফিরে এলেন । 

পিতার সমাধিতে একটি অলক রাখলেন। খোরস-এর ক্রীতদাসীগণ এলেক্ত্রাকে 

বলে ভাইয়ের প্রত্যাগমনের জন্ত প্রার্থনা করতে । অরেস্তেস এলে ভাইবোন 

পবম্পরকে চিনলেন। তাঁরা দু'জন খোরস-এব সঙ্গে আগামেম়োন-এর সমাধির 

কাছে আবেগপূর্ণ প্রার্থনা! করেন। প্রাসাদে গিয়ে অরেস্তেস মিথ্যা সংবাদ জানান 

যে অরেস্তেস মারা গেছে । আইগিস্থপ এলে অরেস্তেস তাকে হত্যা করেন। এব 

পব তিনি মাতাকে হত্যা করেন । ছুটি শবদেহ মঞ্চে আনা হল। অরেন্ডেস 

অন্ুতাপের আবেগে দেখছেন প্রতিহিংসা-দেবীরা তাকে তেড়ে আদছেন। 

তৃতীয় ট্রাজেডি-__-এউমেনিদেস" | প্রত্তিহিংসা-দেবীদের তাড়নায় অরেস্তেম 

দেল্ফয়ে আপল্লোনের মন্দিরে আশ্রয় নেন। আপল্লোন তাকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি 

দিয়ে বলেন, আখেনাইয়ে গিয়ে দেবী আধখেনার কাছে শবণ নিতে । এদিকে 

ক্লুতেয়েস্্ার প্রেত স্থপ্ত 'প্রতিহিংসা-দেবীদের জাগিয়ে তুলে অরেস্তেস-এব 

পেছনে লেলিয়ে দেন। 

নাটকের স্থানের পরিবর্তন ঘটল। অরেস্তেস আখেনাইয়ে দেবী আথেনাঁব 

মন্দিরে পৌছেছেন। আথেনা নিজেই বিচারেব ব্যবস্থা করেন। বারোজন 
নাগরিককে এনে তিনি জুরি-পবিমদ বসিয়ে দেন। জুরিবর্গের ভোট সমান 

চই ভাগে বিভক্ত হল। আথেন! নিজের ভে।ট অরেস্তেস-এর পক্ষে ছয়ে তাকে 

হুক্তি দেন। তিনি তখন প্রতিহিংসা-দেবীদের বুঝিয়ে রাজী করান-_তীর! 

যেন প্রতিহিংস! ত্যাগ করে আথেনাই-নগবের পালিকা হয়ে থাকেন। 
আইস্থূলসকে বুঝতে হলে ত!র নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়া 

চাই। পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যোচিত রূপদান অথবা চরিত্র-চিন্রণ তাঁর 
উদ্দেশ্ট নয়। মানবিক জগৎ তার দৃষ্টির সীমান্ত নয়। অনায়ত্ব দেব-শক্তি 
মান্ষের চারদিকে জাল বিছিয়ে রেখেছে । আপন কৃতিত্বে মোহমুগ্ধ মানুষ যখন 
আপনাকেই আপনার প্রভু বলে মনে করে, তখন সে দেবতার হাতে শাস্তি 

পায়। এই শাস্তি ভোগের অভিজ্ঞতায় সে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ছুভোগ মাগুষের 
শিক্ষক। 
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খুঃ পুঃ পঞ্চম শতকের সম্পন্ন আথেনীয় কৃষ্টির মধ্যে আইস্ধুল্ এই আশা 
পোষণ করেছিলেন যে, মানুষ তার আদিম গ্রতিশোধ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করে এক 

উন্নত সামাজিক পরিবেশে বল ও ক্ষমার মধ্যে এক সামঞ্জস্ত গড়ে তুলবে । এই 
আশা কি কখনও ফলবে ? আইস্খুলস-এর উত্তব__অরেন্তেস্-এব বিচারে নিযুক্ত 
বারোজন সভ্য নাগরিকের মধ্যে ছ'জন আদিম প্রতিশোধের পক্ষে, ছ'জন 

অপরাধীর মুক্তির পক্ষে। এর সাংকেতিক অর্থ, মনুম্তচিত্তের মাঝে পশু ও 

মানবের নিত্য ছন্ব। এই ছন্দেই ট্রাজেডির অন্থৎপাট্য বীজ। 

সফরেুস ( থুঃ পু২ ৪৯৭/৬--৪০৬) 

সফক্লেস-এর জন্ম কলোনসে। সামাজিক ও বাজনৈতিক জীবনে তিনি 
ছিলেন কৃতী কর্মী। একশ তেইশখানি নাটকের তিনি বচয়িতা। ট্রাজেডি- 

প্রতিযোগিতায় তিনি চব্বিশ বার প্রথম পুবস্কাব লাভ করেন। তৃতীয় অভিনেতা 

তারই সংযোজনা। তার নাটকগুলির মধ্যে পাওয়া যায় সাতখানি ট্রাজেডি ও 
সাতির-নাটকের একটি অংশ। 

১. আয়াক্স'-_খুঃ পৃঃ ৪8৪৭। আধিল্লেস-এর মৃত্যুব পর তাব অদ্শস্ম 

অভুম্সেউসকে দেওয়া হয়। ঈর্ষান্বিত আয়াক্স গ্রীক নেতাদের হত্যার সংকর 

নেন। আঘথেনার প্রভাবে মত্ব হয়ে তিনি শিবিরে রক্ষিত পশুপাল বধ করেন। 

নাটকের স্থান গ্রীক শিবিরে, আয়াক্স-এর তাবুর সামনে । অদুন্সেউস-এব 
প্রবেশের পর আথেন! আয়াক-কে তাবু থেকে ডেকে পাঠান। বন্দিনী তেক্মেস! 
আয়াক্স-এর মত্ততার কাহিনী বলেন। প্রকৃতিস্থ হয়ে আয়াক্প অসহা লজ্জায় 

আত্মহত্যা করেন। তার ভাই তেউক্রম তাঁর জমাধি প্রস্তুত করলে 

মেনেলাউস সমাধি নিষিদ্ধ করেন। অদুস্সেউস বিবাদ মিটিয়ে দিলে আয়াকস 

সমাহিত হন। 
২, “আস্তিগনে'-খৃঃ পুঃ৪৪২। নাটকের স্থান খেবাইয়ের রাজ- 

প্রাসাদের সম্মূথে। এতেয়ক্লেস ও পলুনাইকেস যুদ্ধে পরস্পরের আঘাতে নিহত। 

রাজ! ক্রেয়োন পলুনাইকেস-এর সমাধি নিষিদ্ধ করেন। আস্তিগনে সে রী 

অগ্রাহ্থ করে তাঁর ভাইকে সমাহিত করেন। গুহায় আবদ্ধ থেকে তিনি মৃত্যাণ্ডে 

দণ্ডিত হন। তাইরেনিয়াস-এর দৈববাণীর ভয়ে ক্রেয়োন তাঁকে মুক্ত করতে 

সংকল্প নেন। কিন্তু বড় বিলম্বে। আস্তিগনে গলায় ফাস এঁটে মরেছেন। 

ক্রেয়োন-পুত্ হাইমোন তার পায়ের তলায় আত্মহত্যা করলেন এবং ক্রেয়োন-এর 
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স্ত্রী এটরুদিকেয়ে। নিজের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন। ব্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড। 
৩, রাজা অয়দিপউস,--খুঃ পৃঃ ৪৩০-এর কাছাকাছি। 

অন্বাদ দ্রষ্টব্য। 

৪. “এলেক্ত্রা'"__-তারিখ অনিশ্চিত। নাটকের স্থান আর্গসে, রাঁজপ্রাসাদের 

সম্মুখে । নাটকের বিষয়বস্ত আইস্খুলস-এর খয়েফরয়' নাটকে সহিত অভিন্ন। 

কিন্ত এই নাটকে অরেস্তেস ন্যায়-শান্তির যন্ত্র মা্র। মাতৃ-হত্যার পর প্রতিহিংসা- 

দেবীর! তাঁকে উৎপীড়ন করেন না। ভাইবোনেব প্রত্যভিজ্ঞ|-অস্কনে সফক্েস-এর 

শিল্পের চরম উৎকর্ষ দেখা যায়। 

৫. 'ভ্রাখিনীয় কুমারীগণ*_-তারিখ অনিশ্চিত। বিবাহের কিছু পরে 

হেবাক্রেন ও দেয়ানাইরা নদী পার হচ্ছেন। সেন্টর নেস্সস দেয়ানাইরাকে 
ধর্ষণ করবার চেষ্ট। করলে হেরাক্লেস শরাঘাতে তাকে হত্যা করেন। মৃত্যুকালে 

নেস্সস দেয়ানাইরাকে নিজের রক্ত দিয়ে বলল যে, যদি কখন ও তোমার ম্বামি- 

প্রেমকে ফিরিয়ে আনবার প্রয়োজন হয়, তা! হলে এ রক্তের সহায়তায়ই পারবে । 
নাটকের স্থান ভ্রাখিস-নগর। হেরাক্লেস-এব অনুপস্থিতিতে দেয়ানাইর! 

উদ্ধিগ্ন হয়ে তার পুত্র হুল্পসকে পিতার খোঁজে পাঠালেন। দৃত এসে জানালেন 
বিজয়ী হেরারেস ফিরে আসছেন। তিনি "আসবাব আগেই একদল বন্দিনীকে 

পাঠিয়েছেন । এদের মধ্যে এক সুন্দরী ইয়োলে-র সঙ্গে হ্রাস প্রেমে পড়েছেন 

শুনে দেয়ানাইরা নেস্দস-এর রক্ত-মাখা একটি পোশাক তার স্বামীকে পাঠান। 

কিন্তু নেস্সস-এর কথ মিথ্য। । সেই পোশাকটি পরামাত্র হেরাঞ্লেস-এর শরীর 

জলতে লাগল। তার ছেলে হুল্লস তাকে ভ্রাখিস-এ ফিরিয়ে আনলেন । ইতিমধ্যে 
দেয়ানাইরা আত্মহত্যা করলেন। হেরাক্লেস দুঃসহ যাতনায় মার! যাঁন। 

৬. “ফিলক্তেতেস'_খুঃ পৃঃ ৪০৯। ফিলক্তেতেস বন্ধু হেরাক্রেস-এর 
কাছ থেকে ধন্ুর্বাণ লাভ করেন। ট্রয়ের পথে তাকে সাপে কামড়ায়। তার পায়ের 

ক্ষতের তুর্গন্ধ এত অসহ যে গ্রীক নেতারা তাকে লেয়্ল-দ্বীপে ফেলে চলে গেলেন। 

দশ বছর পরে আখিল্লেস নিহত হলে দৈববাণীতে জান! যাঁয় ষে ফিলক্তেতেস এবং 

হেরাক্লেস-এর ধন্ুরাণ ছাড়া উয়ের পতন অসম্ভব। অছুন্সেউস ও আধিল্লেস-পুত্র 

নেয়প্ুলেমস ফিলক্তেতেসকে আনবার জন্য লেয়সে যান। 

নাটকের স্থান লেয়স-দ্বীণে ফিলক্তেতেস-এর গুহার সামনে । অছুস্সেউস-এর 
পীড়াপীড়িতে নেয়গ্তুলেমম ফিলক্তেতেসকে ঠকাতে রাজী হন। তিনি মিথ্যা 

করে বললেন তিনি যুদ্ধ ছেড়ে গ্রীসে ফিরছেন। ফিলক্তেতেস তাকে সঙ্গে নিতে 
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অনুরোধ করে ধন্ুর্যাণ তাঁর হাতে দিলেন। লঙ্জিত হয়ে নেয়গুলেমন ত্বীকার 

করেন তিনি তাকে $কিয়েছেন এবং ধনুর্বাণ ফিরিয়ে দেন। অবশেষে হেরাকেস-এর 

দেবরূপে আবির্ভাব হল। তিনি ফিলক্তেতেসকে বলেন ট্রয়ে ফিরে গেলে তিনি 

নিরাময় হবেন। 

৭, “কলোনসে অয়দিপউস'-_দফরেুদ-এর মৃত্যুব পর খুঃ পৃঃ ৪০১ অবে 

নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয়। অন্বাদ দ্রষ্টব্য । 
দেব-সংকল্প ও মাহুষের ইচ্ছে-_-এই ছ»য়েব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই আইস্থূলল ও 

সফকেস-এর নাটকেব উপজীব্য । আইস্খ্লস-এর সামনে প্রশ্ন ছিল-_এই ছুয়ের 

সামধন্ত সম্ভব কিনা? সফক্েস-এর সামনে কিন্তু এ প্রশ্ন ছিল না। তিনি এই 
ক্রিয়-প্রতিক্রিয়ার শিল্প-সম্মত বর্ণনা দিতে চেয়েছিলেন । তাঁর চোঁখে মানবের 

জীবন-রহস্ত এক বাস্তব ব্যাপার । এই বাস্তবতাকে তিনি করুণার চোখে দেখলেন, 

সংক্কারকের চোখে নয় । 

পরিস্থিতির জটিলতায় ধরে মানুষের পূর্ণ রূপ আঁকতে চেয়েছিলেন বলে 
সফর্লেস আইস্খুলদ-এর চাইতে চরিক্র-চিত্রণে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন । 

তার নায়ক-নায়িকাদের মনের গতি-প্রকৃতি ব্যক্ত হয় অন্তভাবে। তাদের 

অভিপ্রায়, তাদের আশা ও আশঙ্কা, তাদেব ক্রোধ ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতিব সঙ্গে 

আমর পরিচিত। একের পর্ণ প্রকাশে তিনি তার পপ্রতিরূপকে এনে খাঁড়। কবেন 

_আন্তিগনে ও ইস্মেনে, এলেক্ত্র। ও খসথেমিস, অদুসসেউস ও নেয়গ্রলেমস | 

তিনি দেখাতে চাঁন মানবজীবন যাক্ত্রিক ব্যাপাব নয়, জীবনের মাঝে বসে আছে 

এক স্বাধীন ব্যক্তি। এই উপলব্ধি তার দৃষ্টিতঙ্গিকে দিয়েছে সত্যকারের ট্রাজিক 
গহীনতা। তিনি বেশ জানতেন যে পুতুল-নাচে ট্রাজেডির কোন সম্ভাবন। নেই । 

তা হলে ট্রাজেডির প্রকাশ কোথায়? স্বাীন মানুষ যে তার অুষ্টের চরম 

পরিচালক নয়, এইখানে । মানুষের জীবনে ট্রাজেডি আমে তিনভাবে-_- 
ক. অরুৃষ্টের চরম পরিচালককে অস্বীকার করে। “অস্তিগনে নাটকে 

ক্রেয়োন নিজের রাঁজকীয় শাসনের উপর কোন শাসনকে মানেন না | কিন্ত 

যখন সবই হারিয়ে বসলেন, তখন মানতে শর করলেন; “হায়, সর্বনেশে আমি । 

এখন বুঝলাম, দেবতার হুর্তার হাত আমার মাথাক়্ এসে পড়েছে ।' 

খ. চরম-পরিচালকে স্বীকার করেও কোথায় ভার গতি না জেনে। 

'এলেক্ত্রা' নাটকে রু,তেনেন্বা ছুঃস্ব্র দেখে বুঝেছেন যে অস্ত কিছু ঘটতে 

যাচ্ছে; কিন্তু আঘা'তপাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, 
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অরেক্েল মার! গেছে। 
গ. চরম পরিচালনার গতি জেনেও তাকে তুল বুঝে। রাজ! 

অয়দিপউন”, নাটকে অযুদ্দিপউস তার অদৃষ্টে কী আছে তা জানেন । জেনেও তুল 

বুঝে অদৃষ্টকে এড়াবার চেষ্টায় অনৃষ্টের হাতে ধর! পড়লেন। 

এউরিপিদেল (থ্ঃ পৃঃ ৪৮০-৪*৬) 

সালামিস তার জন্মস্থান । সফরেেস-এর মতে। তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক 

জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন নাঁ। পসোফিস্ট-দার্শনিকদের দ্বারা তিনি প্রভাঁবিত 

ছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে আথেনাই ছেড়ে মাকেদনিয়ায় যান। দেখানেই 
তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি ৯*খান! নাটক রচনা! করেন। এদের মধ্যে ১৮খানা 

পাওয়া যায়_-১৭খান। ট্রাজেডি ও একখান সাতির-নাটক। ট্রাজেডি 
প্রতিযোগিতায় তিনি কয়েকবার মাত্র প্রথম পুরস্কার পান। তার মৃত্যুর পরেই 
তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। 

১. “আল্কেস্তিস'__খৃং পৃঃ ৪৩৮। রাজ! আদ্মেতস-এর মৃত্যুব নির্দিষ্ট 
ক্ষণ এলে তীর স্ত্বী আল্কেন্তিল তাঁব পরিবর্তে নিজেই মৃত্যুববণ করেন। স্ত্রীব 
মৃত্যুর পরে রাজা অনুতপ্ত হন। হেরাকেন রাজার আতিথ্যে গ্রীত হয়ে রাশীকে 
আবার জীবনে ফিরিয়ে আনেন। 

২. “মেদেয়া,__থৃং পৃঃ ৪৩১। নাটকের স্থান করিস্থস-নগর। নিবাপিত 
রাজ! ইয়াসোন স্ত্রী মেদেয়া ও দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে করিস্থসে আশ্রয় নিয়েছেন। 

করিস্থপ-রাজ ক্রেয়োন তার কন্যাকে তার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাইলেন। ইয়ামোন 
রাজী হওয়ায় মেদেয়! ঈর্ষাব আবেগে স্বামীকে শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। 

যাছুবিগ্ভার প্রয়োগে তিনি রাজা ক্রেয়োন ও তার কন্যাকে হত্যা করেন। তার 

পর দুই পুত্রকে খুন ক'রে তিনি আথেনাইয়ে আশ্রয় নেন। 
৩. “হিগ্পলুতস,_খুঃ পৃঃ ৪২৮। নাটকের স্থান ভ্রইজেন-নগর। রাজা 

থেসেউস-এর স্ত্রী ফাইদ্রা তাঁর সতীন-পুত্র হিগ্ননুতস-এর প্রেমে পড়লেন। 
আর্তেমিস-এর ভক্ত হিপ্ন নুতস তীর প্রেম প্রত্যাখান করেন। ফাইত্রা আত্মহত্যা 

"করেন, কিন্ত মরবার আগে থেসেউস-এর কাছে এই বলে চিঠি লেখেন যে, 
হিপ্পলুতদ তার উপর ব্যভিচার করেছেন। ফিবে এসে থেসেউন পুত্রকে অভিখাপ 
দেন। অভিশাপের ফলে পসাইপোন-এর হাতে হিগ্ললুতস নিহত হন। আর্তেমিল 

থেসেউস-এর কাছে হিপ্পলুত-এর নির্দোষত। প্রকাশ কবেন। 
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৪. “হ্রাক্রেস-এর সস্তানগণ'-_-খৃঃ পৃঃ ৪২৭। নাটকের স্থান মারাথোন-এ 
জেউস-মন্দিরের সামনে । রাজা এউরিস্থেউস-এব দ্বার! নিগৃহীত হয়ে হেরাকেস-এর 

স্ত্রী আল্কমেনে ও তাব সন্তানেবা মাবাঁথোন-এ আয় নেন। তাদের সঙ্গে 

থাকেন হেবারুেস-এর বন্ধু ইয়োলাউস। আধথেনাইরাঞ্জ দেমকোন এউরিস্থেস-এর 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্ত, কিন্ত গৈববাণীতে জাণা যায় যুদ্ধে জয়ী হতে হলে এক 
কুমারীকে বলি দিতে হবে। হেবারেেস-এর কন্ঠ! মাকাঁরিয়া হ্থেচ্ছায় বলি হন! 

পরাজিত এউরিস্থেসকে বন্দী করে আন! হল। আঁল্কমেনে তার মত গু 

দাবি করেন। 

৫, আব্মমাখে'খৃঃ পৃঃ ৪২৬1 হেক্তব-এর বিধবা আন্ত্রমাখে আধিল্লেস- 

পুত্র নেয়গুলেমস-এর বন্দিনী । নেয়গ্তলেমস মেনেলাউস-কন্যা হেমিয়ণেব স্বামী । 
নেয়গ্তলেমস-এর ওবসে আন্ত্রমাধের এক পুর জন্মে কিন্তু হেম্সিয়নে নিঃসস্তান। 

নাটকের স্থান থেস্সালিয়ায় বাজপ্রাাদের সামনে । নেয়ধলেমদ-এর 

অনুপস্থিতিতে মেনেলাউস আকন্ত্রমাথেব পুত্রকে হত্যা কববাব জন্য আসেন। ছুই 

নারীব মধ্যে বিবাদ হয়। মেনেলাউস আন্রমাখে ও তাঁর পুত্রকে বন্দী করেন। 

আখিল্লে-এব পিতা পেলেউস তাদের বক্ষাব প্রতিশ্রতি দেন। মেনেলাউস 

স্পার্তায় ফিবে গেলে হেগিয়নে ভীত হয়ে আত্মহত্যাব কথা চিস্তা করেন। 
ইতিমধ্যে অরেস্তেস এসে তাকে বলেন যে, তিনি নেয়গ্ুলেমস-এর হত্যার ব্যবস্থা 
করেছেন। তার! উভয়ে পালিয়ে যান। দূত এসে নেয়গ্তলেমস-এব হত্যার 

ংবাদ দেয় এবং শবদেহ মঞ্চে আন] হয়। দেবী তেখিস-এব মাচানে আবির্ভাব । 

তিনি বলেন আব্্রমাখে হেক্তর-এব ভাই হেলেনসকে বিবাহ করে নৃতন বাজবংশের 
পত্তন কববেন। (দ্রঃ “ঈনীড”, তৃতীয় সর্গ, ২৯৪-২৯১) 

৬. “হেকাবে'-খুঃ পৃঃ ৪২৫। ট্রোজান যুদ্ধের সময় প্রায়াম ও হেকাবে 
তাদের কনিষ্ঠ পুত্র পলুদোরসকে থকীয়রাজ পলুমেস্তর-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। 
সঙ্গে পাঠান প্রচুর হ্বর্ণ। যুদ্ধেব অবসানে পলুমেস্তর স্বর্ণের লোতে বালকটিকে 
হত্যা করেন। 

নাটকের স্থান থ্াকীয়ায় আগামেয়়োন-এর তাবুব সামনে । বন্দিনী 'হেকাবের 
কাছে এসে পলুদোরস-এর প্রেত তাঁকে বলে যে গ্রীকের! তার বোন পল্লুক্সেনাকে 
আবিল্পেস-এর সমাধিতে বলি দিতে চায়। অছুস্সেউস এসে পড়লে পলুকেেন! 
স্বেচ্ছায় আত্মপমপূণ করেন। হেকাবে পলুমেস্তরকে শান্তি দেবার জন্য 

আগামেয়োন-এর সাহায্য চান। ছুই পুত্রের সঙ্গে তাকে আনা হয়। তাবুর 
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ভেতরে ট্রোজান রমণীর! ছুই পুত্রকে হত্য। করে থাঁকীয়রাজকে অন্ধ করেন। 
৭. “মত্ত হেরাকেস+__থুং পৃঃ ৪২২। নাটকের স্থান খেবাইয়ে রাজপ্রাসাদের 

সামনে । থেবাইয়ের শ্বেচ্ছাচারী রাজা! লুকস হেরাক্লেস-এর পিত! আমৃফিত্রিয়োন, 

তার স্ত্রী মেগাঁরা ও তার সন্তানদের হত্যার সংকল্প করেন। হেরাক্লেস ফিরে এসে 

লুকসকে হত্যা করেন। হেরাক্লেস-এর নিত্য-বিছেষিণী হের! তাকে পাগল করে 

দেন। মত্ততার আবেগে তিনি নিজের স্ত্রী ও পুত্রদের খুন করেন। প্রকুতিস্থ 

হলে তার পিত। তাঁর কৃতকর্মের কথা বলেন। আধথেনাই-রাজ থেসেউস তাকে 
সঙ্গে করে আথেনাইয়ে শিয়ে যান। 

৮. প্রার্থ রমণীগণ'-খৃঃ পৃঃ ৪২১ 
্রষটব্য দ্বিতীয় থণ্ড। 

৯. ইয়োন'- খু পৃঃ ৪১৭1  নাটকেব স্থান দেল্ফয়ে আপল্লোন-এর 
মন্দিরের সামনে । হের্মেস বলেন কী কবে আপল্লোন আধেনীয় রাজকুমারী 

ক্রেউসার প্রেমে পড়ে তব গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন। রাজা ঝ.ধস-এর স্গে 

বিবাহ করবার আগে ক্রেউস! তার শিশুকে ত্যাগ করেন। আপল্লোন তাকে 

বক্ষ! করে তাকে মন্দিরের পালিকার হাতে সমর্পণ করেন । নিঃসন্তান হয়ে রাজ! 

কুখস ও রাণী ক্রেউস1! দেলফীয় মন্দিরে এসে পুত্রলাভের জন্য প্রার্থনা করেন। 

নান। ঘটনার পর স্সখস বালক ইয়োনকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। 
১০. ট্রৌজান রমণীগণ'_-খৃঃ পুঃ ৪১৫। নাটকের স্থান ধ্বস্ত উয়ের 

সামনে । হেকাবে ও ট্রোজান রমণীর বন্দিনী। তারা তাদের দুর্ভাগোর অন্ত 
বিলাপরত। দূত এসে ঘোষণ! করে যে পলুক্েনাকে আখিল্লেস-এর সমাধির 
উপর বলি দেওয়! হবে। কাস্সান্দ্রাকে আগামেয়োন-এর জাহাজে তুলে নেওয়া! 

হয়। গ্রীকের! আক্রযাখের পুত্র আস্তয়ানাক্সকে হত্যা করে। পৌত্রকে সমাহিত 
করার পর হেকাবে নির্বাসনে যান। 

১১. “তাঁউরিসে ইফিগেনায়া_-খৃং পৃঃ ৪১৪-৪১২। নাটকের স্থান 
তাউরিসে আর্তেমিস-এর মন্দিরের সামনে । ইফিগেনায়। নিজের কাহিনী বলেন। 

যখন আগামেয়োন আউলিসে তাকে বলি দিতে উদ্যত হন, তখন আর্তেমিস তার 

জায়গায় এক পণ্কে রেখে তাঁকে তাউরিসে নিয়ে ধান। সেখানে তিনি মন্দিরের 

পালিক| হয়ে এই শপথ নেন যে, আগত পরদেশীদের আর্তেমিস-এর উদ্দেশে বলি 

দেবেন। ইতিমধ্যে তার ভাই অরেন্তেস পুলার্দেসকে সঙ্গে নিয়ে এসে পড়েন। 
আপল্লোন-এর আদেশে তিনি আর্তেমিস-এর প্রতিম। আখেনাইয়ে নিয়ে যেতে 



ন থেবীয় নাটকগুল্ছ 

চান। ইফিগেনায়া তাঁকে চিনতে পারেন। তারা ছলনায় প্রতিমা নিয়ে 
গালিয়ে যান। 

১২, 'এলেক্ত্রা__খৃং পৃঃ ৪১৩। নাটকের স্থান আর্স-এর নিকটবর্তী 
জনপদ । এই নাটকের বিষয়বন্ত আইস্খুলস-এর থিরেফরয়' নাটকের সহিত 

অভিন্ন। কিন্তু এলেকত্র! এখানে এক কৃষকের সঙ্গে বিবাহিতাঁ। আইগিস্থদ ও 
কল.তেয়েপ্ত্রার হত্যার পর ভাইবোন অঙ্থতাপে পীড়িত। দেবদ্ধয় কান্তর ও পন্নুঝ 
মাচানে আবিভূত হয়ে পুলার্দেসকে বিবাহ করতে এলেক্ত্রাকে আদেশ করেন 

এবং অরেস্তেসকে নির্বাসনে পাঠান । 

১৩. “হেলেনে'_খুঃ পৃঃ ৪১২ । নাটকের স্থান মিশর-রাঁজ খেয়ক্লুমেনদ-এব 

প্রাসাদের সামনে । হেলেনে আত্মকাহিনী বলেন। হেরা-নিমিত হেলেনে 
মায়ামৃতি নিয়ে পারিস ট্রয়ে যান। বাস্তব হেলেনেকে হের্মেস মিশরে নিয়ে যান। 
ট্রয় থেকে ছেলেনের মায়ামূতি নিয়ে মেনেলাউস সমূদ্রে পথ হারিয়ে মিশবে 
এলেন। বাস্তব হেলেনেকে দেখে তিনি বিসুঢ় হন। সংবাদ এল মায়ামৃতিব 

অস্তর্ধান ঘটেছে । ছলনায় স্বামী ও স্ত্রী মিশর থেকে পালিয়ে যান। 

১৪. ফয়নিকীয় কুমারীগণ'__খুঃ পৃঃ ৪১০ । 
দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় খণ্ড। 

১৫. অরেন্তেস'_খৃঃ পৃঃ ৪*৮। নাটকের স্থান আর্গসে রাজপ্রাসাদের 
সামনে। আইগিস্থদ ও ক্লতেয়েত্সার হত্যার পর অরেস্তেস প্রতিহিংসাদেবীঙগের 
ভয়ে ছ'দির সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রয়েছেন। আর্গস-এর জনগণ অরেস্তেস ও 
এলেক্ত্রাকে মাতৃহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করল ৷ হেলেনে ও তার মেয়ে হেগ্সিয়নে 
আর্গসেই উপস্থিত। মেনেলাউন এলে অরেস্তেস তার সাহায্য চান; কিন্ত 

ক্লুতেয়েস্্ার পিত! তুন্দারেস সাহায্য করতে মেনেলাউদকে নিষেধ করেন। 

ভাইবোনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়! হল। বন্ধু পুলাদেস-এর সাহায্যে অরেস্তেস 
ছেলেনেকে হত্য! করে হেসিয়নেকে বন্দী করেন। তিনি মেনেলাউনকে বলেন 
সাহায্য না করলে হেরিয়নেকেও হত্যা করবেন। নাটকেব শেষে মাচানে 
আপল্লোন-এর আবির্ভাব । তিনি ঘোষণ| করেন হেলেনেকে হতা! কর! টয় নি, 
তিনি সমূদ্রদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অরেস্তেস আথেনাইয়ে গিবে মুক্তি 

পাবেন। তারপর বিয়ে করবেন হেমিয়নেকে | এলেক্ত্র! পুলাদেসঝে বিয়ে 
করবেন। 

১৬. “আউলিসে ইফিগেনায়া-খৃঃ পৃঃ ৪*৫। নাটকখানি মাকেদনিয়ায় 
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রচিত। নাটকের স্থান আউলিসে আগামেয়োন-এর তাবুর সামনে । ইফিগে- 
নায়াকে বলি দিতে আর্তেমিপ আদেশ দিয়েছেন। মেনেঙ্গাউস-এর গীড়াগীড়িতে 

আগামেম়্োন তার স্ত্রীর কাছে এক ছলনাপূর্ণ চিঠি লিখলেন-_আখিল্েস-এর সঙ্গে 
বিয়ের জন্য তিনি যেন তার মেয়েকে নিয়ে আসেন। তাবপর অন্থতপ্ত হয়ে 

দ্বিতীয় পব্জে লিখলেন_বিয়ে স্থগিত, মেয়েকে এনো৷ না। ছিতীয় পত্রধানি 

মেনেলাউপ-এর হস্তগত হলে ছুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। ইতিমধ্যে 

দূত এসে জানায় কুতেম়েস্বা মেয়ে ও শিশু অরেস্তেসকে নিয়ে হাজির হয়েছেন । 

তিনি আবিল্লেস-এর সঙ্গে দেখা করেন । আখিল্লেস বিবাহের সংবাদ শুনে অবাক 

হয়ে যান। বৃদ্ধ ভূত্য রু,তেয়েন্্ার কাছে আসল ব্যাপারটা! ভেঙে বলে । তিনি 

স্বামীকে অন্থরোধ করেন মেয়েকে যেন বলি না দেন। কিন্তু আগমেয়োন এখন 

দসংকল্প__তিনি উঁয়ে যেতে স্থির করেছেন। বহু বিলাপের পর ইফিগেনায়া 

স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন অভিযানের সার্থকতায়। শেষ দৃশে এক দূত এসে 

জানান যে, বলিদানের মুহূর্তে আর্তেমিস কুমারীকে সরিয়ে নিয়ে তাব জায়গায় 

এক মৃগকে রেখে গেলেন। পণ্ডিতদের মতে শেষ দৃশ্ুটি প্রক্ষিণ্ত। 
১৭, “বাক্খাই”-খুঃং পৃঃ ৪০৫ নাটকথানি মাকেদনিয়ায় রচিত। 

অনুবাদ দ্রষ্টব্য। 

এউরিপিক্দেস-এব নাটকগুলির সংক্ষিপ্ধ ইতিবৃত্ত থেকে দেখ। যায় যে, নাট্য- 

ধারণায় তিনি নৃতন পথ নিয়েছেন। উল্লিখিত সতেরখানি নাটকের মধ্যে 

ক'খানি যথার্থ ট্রাজেডি? ট্রাজিক সংস্থিতির প্রাচুর্য সত্বেও তাঁর অনেকগুলি 
নাটককেই রোমান্টিক বা অতিনাটক ( £20103:8779, ) বলতে হয়। প্রশ্ন ওঠে 
_সফরেেস-এর সমকালীন এউরিপিদেস কেন এমন পৃথক পথ ধরলেন ? 

আমর! পূর্বেই সফক্লেসকে এতিহ-তক্ত বলেছি। কিন্তু খৃঃ পৃঃ পঞ্চম শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে আথেনাইয়ে প্রাচীন এঁতিহোর বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ আন্দোলন দেখা 
দেয়-_সোফিস্ট-দের আন্দোলন। এই আন্দোলনকে অনেকট। পুনর্জাগৃতি বল! 
যায় এই কারণে যে, তার নেতার! অস্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদ তুলে ধরেছেন । 
এক প্রাচীন জীবনীকার বলেছেন যে, এউরিপিদেস সেই নেতাদের অন্যতম 
বিখ্যাত প্রতাগরাঁস-এর শিষ্য ছিলেন। প্রতাগরাস বলেছেন: “মানুষই সব 
কিছুর মাপদণ্ড।' 

দেব-সংকল্প ও মাহ্ষের ইচ্ছা_-এই ছুঃয়ের ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়াই আইস্খুলস 
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ও সফক্লেস-এর নাটকের উপজীব্য। এউরিপিদেস তার নাটক থেকে দেবতাদের 

নির্বাসিত করেন নি। কিন্ত তাদের উপস্থিতি হয় কৃত্রিম, না হয় হাস্তকর। 

আসল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। স্থান পেয়েছে মানুষের অস্তবে। রহস্ত-কুটিল দৈব-ক্রিয়! 

মানব-চিত্বে অন্ধ ও অনিবার্ধ প্রবৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই কারণেই 

চরিত্রের মনম্তত্ব তার নাটকে পেয়েছে প্রাধান্য । কাম, ক্রোধ, ঈর্ষা ঘ্বণা প্রভৃতি 

তার হাতে উৎকট ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে । এঁতিহৃবাহী নায়ক যেমন অদৃষ্ 
শক্তিব বিরুদ্ধে বুখাই লড়ে যায়, তেমনি এউরিপিদেস-এব নায়ক রোগীর মতে। 

লড়ে অচিকিত্স্ত রোগের বিকুদ্ধে। 

এই মানপিক ছন্দেব উপস্থাপনাই তাঁর উদ্দেশ্ট ছিল বলে তিনি কাহিনীব 

গঠন ও নির্বহণে একরকম উদাসীন । তার উদদেশ্ঠ পূর্ণ হলে কাহিনীর উপসংহারে 
মাঁচানে দেবতাব আবির্ভাব ঘটাতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। 

আথেনাই ও স্পার্তাব মধ্যে যুদ্ধের নিষ্ঠরতা ও ব্যর্থতায় তিক্ত হয়ে তিশি 
নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাব । “ট্রোজান রূমণীগণ' 

নাটকে তিনি যুদ্ধের বেদনাময় পরিণাম দেখিয়েছেন। হেলেনে' নাটকে দেখানো! 

হয়েছে শত শত বীরের পতন, জনতার দুংসহ কষ্ট ও মহানগরের দানবীয় ধ্বংস 

শুধু এক শৃন্যগর্ভ মায়ামূর্তির জন্য । 'অরেন্তেস' নাটকে তৃন্দারে ও স্পার্তারাজ 
মেনেলাউস-এব চরিন্ত্রগঠনেব মধ্যে ম্পার্তাধ বৈরিতার প্রতীককে ফুটিয়ে তোলা 

হয়েছে। 

দেব ও দেববাণীর প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সংশয় ঘোচাতে পারেন নি এবং নান! 

নাটকীয় সংস্থিতিতে আপল্লোন-এর আদেশ অজঙ্গত বলে নিন্দা করেছেন । 

পূর্বেকার ট্রাজিক বিশ্বদৃষ্টি বিব্রত করে ভিনি দিয়েছেন আধুনিক থিয়েটারেব 
নূতন দ্বাব খুলে । 

থেবাই-পুরাণ সমীক্ষা 

প্রাচীন থ্রীক ট্রাজেভিব পরিচয় থেকে আমরা৷ জানতে পাবি, খু পৃঃ ষষ্ঠ ও 

পঞ্চম শতকে “ইলিয়াদ' ও “অদিসি' ছাড়া নান! প্রাচীন পুরাণ-ভ্বাগ্ডার ধেকে 

ট্রাজেডিকারেরা নাটকীয় বিষয়বস্ত নিয়েছিলে ণ । এ সব পুরাণের মধ্যে প্রাচীন 

খেবাইয়ের পুরাণ আমাদের গবেষণার বিশেষ বিষয়। খেবাইয়ের, কাহিনী যে 
পুরাঁণ-মাঁকারে ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই 

আকারে আজ ত। পাওয়। যায় না। সেই আশ্চর্য কাহিনীর বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি 
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থেবীয় নাটকগুচ্ছ থেকে সংগ্রহ করে আমরা কাহিনীটিকে এক সামগ্রিক রূপে 

গঠন করতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমর] থেবীয় নাটকগুচ্ছ সাঁজিয়েছি 

রচনা-তারিখের অন্থুক্রমে নয়, কাহিনীর পৌর্বাপর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে । 

এই প্রচেষ্টা সহজ নয়। ট্রাজেডিকারের উদ্দেশ্য কাহিনীর পুনরাবৃতি নয় । 

ট্রাজিক সংকল্পের অনুপাতে তিনি কাহিনী থেকে যোগ্য উপাদান নিয়ে প্রয়োজন 

মতে! তাকে নৃতনরূপে সাজিয়েছেন। এর ফলে একই কাহিনী নিয়ে ছু'জন 
ট্রাজেডিকাঁরের মধো মতাস্তর দেখা যায়। এই কথা মনে রেখেই খুঁজতে 
হবে প্রথম খণ্ডের তিনখানি ট্রাজেভি থেকে থেবাইয়ের কাহিনীর কী রূপ 

পাওয়া যায়। 

১. “বাকৃধাই” ৷ থেবাই-নগরের প্রতিষ্ঠাতা একজন পরদেশী । আগেনোর- 

পুত্র কাদ্মন তুরস (টায়ার) থেকে আগত । এখানে লক্ষণীয় 'ঈিনীভ'-এ 
কাথেজ-নগরের প্রতিষ্ঠাত্রী দিদোঁও তুরস-এব লোক। থেবীয়দের আদিপুরুষ 

পৃথথীজ' (দ্রঃ টীকা ১১)। এর থেকে অনুমান কর! যায় যে, থেবীয়দের 

মানসিকতাব মধ্যে একটা! পাথিব প্রবণতা আছে যা দেব-বিশ্বাসের অন্কৃকুল নয় । 
হেল্লাস-এর শহরগুলির মধ্যে প্রথম থেবা ইয়েই প্রবর্তিত হল দিওমুসস-এর কৃত্য 

ও উত্সব । অবিশ্বাসেব ফলে থেবীয়দের কী দাক্ণ শাস্তি ভোগ করতে হল তা! 

পাঠকেব অবিদিত নয় | 

২. বাজ! অয়দিপউস+ | কাদ্মস নির্বাসিত। তাঁব পুত্র ছিল না এবং 

তার দৌহিত্র পেস্ছেমুনও মৃত । এই নাঁটকে ( ২৬৭-২৬৮) থেবীয় রাজপরম্পরার 
পরিচয় এইভাবে উল্লিখিত আছে £: আগেনোর, কাদ্মস, পলুদোরস, লাবদাকল, 

লাইয়ন। আমাদের অনুমান কাদ্মস-এর নির্বাসনের পর রাঁজ-পরম্পরার ছেদ 
ঘটায় পলুদদোরস রাজবংশের নৃতন প্রবর্তক হন। 

দৈব অভিশাপ এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই থেবীয় রাজবংশের কাহিনীর মূল হুত্র। 
আপজ্লেনি-এর অভিশাপ সত্বেও লাইয়স ইয়কাস্তাঁর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। 

অভিশাপ এড়াবার উদ্দেশ্টেই তিনি পুত্র হত্যার সংকল্প নিলেন। থেবীয় ও 

করিম্থীয় মেষপালকদের কারুণ্যে তার সংকল্প ব্যর্থ হল। অয়দিপউসও নিজের 

প্রতি অভিশাপের কথা জেনে অভিশাপ এড়াবার জন্যই করিম্থস ছেড়ে থেবাইয়ের 
দিকে পালাতে লাগলেন। ন! জেনেই পিতাকে হত্যা করে মাতাকে বিবাহ 

করে তিনি সার্থক করলেন অভিশাপ । শহরকে বাচাতে গিয়ে তিনি নিজেই 
এক অভিশাপ উচ্চারণ করলেন । নাটকের শেষে আত্ম-আবিফারের পর তিনি 
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বুঝলেন নিজেই নিজের অভিশাপের বলি হয়েছেন। 
৩. কিলোনসে অয়দদিপউস'। সেই অভিশাপেব ফলনে বিলম্গ ঘটার 

অবকাশে অয়দিপউস-এর মনে পরিবর্তন দেখা দিল। আত্ম-কর্মের জঘন্ততার 

চেতনায় তিনি প্রথম পাপের ভাবে অভিভূত হয়ে নষ্ট করলেন চোখ ছুটি। কিন্ত 
্বয়ংকৃত সেই তমসায় তিনি নিজের নির্দোষতাব আলে! দেখতে পেলেন। 
অবশেষে ছুই পুর ও ক্রেয়োন যখন তাকে বিতাড়িত কবল, তখন তিনি সেই 
শাস্তি অভিশাপের ফল বলে মেনে না নিয়ে নিলেন অন্যায় ব্যবহাবেৰ চূড়াস্ত 
নিগ্রহরূপে। নৃতন দৈববাণীব বলে অয়গিপউম হাতে পেলেন জয়-পবাজয় 
বিতরণের শক্কি। এরই প্রয়োগে তিনি তাঁর নিগীড়কদের অভিশপ্ত করলেন। 
সেই অভিশাপের ফলশ্রুতি থেবীয় নাটকগুচ্ছের ঘিতীয় খণ্ডে গ্রকাশিত হবে। 

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমরা আরিস্ততেলেস-এব ট্রাজেডি সম্পর্কে 

বক্তব্যের সমালোচনা করব। 



এউরিপিতেস্ 

বাকৃখাই 

জীবন শেষে এউরিপিদেস আথেনাই-নগব ছেড়ে মাকেদনিয়ার রাজ! 

আর্খেলাটস-এব নিমন্ত্রণে বাজপভাব কবি হন। সেখানে মৃত্যুর পূর্বে তার 
“বাকৃধাই” নাটকখানি রচিত হয়। এই সময় আখেনাই-নগরেব চাইতে মাকেদ- 

শিয়ায় দিওহুসস-উতৎ্লব অধিকতব আবেগে অনুশীলিত হয়। মূলে দিওমুমস সুরার 
দেবত। ছিলেন না, ছিলেন গ্রকৃতিব অন্তর্যামী -প্রাণ-দেব। তারই শক্তিতে ঘষ্টে 

বুক্ষেব বুদ্ধি, ফুলের বিকাশ, ফলেব ফলন। দিওনুসস-সাধনাব চবম লক্ষ্য সর্বব্যাপ 

প্রাণ-শক্ষির সঙ্গে সাধকেব অভিন্নতাবোধ । স্থবা সেই সাধনার উপায়, উপেষ় 
নয়। অন্যতর উপায় নৃত্য । এই নৃত্যের আবেশে নর্তক ও নর্তকী ক্ষণকালের 

জন্ত তার আপন সত্তা হারিয়ে নটরাজ দিওম্ুসস-এব সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে । 

দিওমুস-উপাগনার দুটি প্রধান অনুষ্ঠান--বলি-বিদারগ ( 808:860005 ) ও 

বলির আম-মাংসভোজন ( 070288818 )1 বলির পণ্ড সাধারণত বৃষ। যুষ 

দিওছসস-এব গ্রতীক। বলি-বিদাবণে ও আম-মাংস-ভোজনে ভক্ত দিওমুসস-এর 
প্রাণশক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। 

বিশ্ব-ব্যাপিনী প্রাণশক্কির সঙ্গে অভিন্নভাবোধের আস্তরিক তাগিদ মানুষের 

সহজাত। এই সত্য যিশি মানেন, দিওহুসল-এ তার বিশ্বাস ও ভক্তি আছে। 



ধিনি মানেন না, তিনি দিওছুসস-এর দেবত্ব অস্বীকার কবেন। বিশ্বাসের ফল 
দেই গভীর তাগিদের স্বাস্থ্যকর পরিপূর্ণতা খোবসের ফ্রিগীয় তক্তনারীর! 
পেয়েছেন সেই পবিপূর্ণত1।, অবিশ্বাসেব ফলে সেই গভীব তাগিদের রূপাস্তর 
সর্ববিনাশিনী মভততায়-_-আগাউয়ে ও তার সঙ্গিনীর! সেই মত্ততাঁরই বলি হয়েছেন। 
অবিশ্বাসের দুর্খতার চরম মূল্য পেলেন পেস্েযুন। যুক্িবাদে দিওমুসস-এ বিশ্বাস 
ও ভক্কিব স্থান নেই। কাদ্মস এর দৃষ্টান্ত! সুবিধার লোভে উত্সবে যোগ 

দিয়েও তিনি পেলেন অবিশ্বানেব শান্তি 

সারাজীবন এউরিপিদেস লক্ষ্য করলেন মানুষের মাঝে আদম্য গসাবেগ- 
প্রবণতা । শেষ জীবনে তিনি যেন খুঁজে পেলেন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মেই আবেগের 

সঙ্গত উন্মোচন। 

[বাংলা অনুবাদের জন্ত মূলের ছুটি সংস্করণ ব্যবহার করেছি-_র, 18, 8১০৭৪, 
70007262100. 90.) 0310:0) 1963 এবং 29081 02980176) 763 

1)0901707168, 28219) 1972, ] 



বাকৃথাই 
পাত্রগণ 

দিওনুসল 

তাইরেসিয়াঁস 

কাদ্মস 
পেস্ছেযুস 

ভৃত্য 

প্রথম দূত 
দ্বিতীয় দূত 

আগাউয়ে 

খোরস--ফ্রিগীয় ভক্তনারীদল 





[ থেবাই গর রাজ প্রাসাদের সামনে । একদিকে সেমেলের-র সমাধি; 
তা থেকে ধূম উদ্গত হতে দেখা যাচ্ছে। দিওনুসস প্রবেশ ক'রে সমাধি 
অভিবাদন করলেন। ] 

প্রস্তাবনা 

দিওহসস। জেউদ-এর তনয় আমি দিওছুসস এসেছি খেবাই-দেশে ) 

আগ্রে কাদ্মস-এর কন্তা! সেমেলে রিদ্যু্বাহী অগ্নির আঘাতে 
প্রসব-বেদনার মধ্যে আমায় জন্ম দিয়েছিলেন । 

দিব্যরূপ মত্যরূপে পরিণত করে আমি 

দির্কে-র প্রবাহ ও ইস.মেনস-এর জলের ধারে এসেছি। 

বিদ্যুৎস্ধস্ত মায়ের সমাধি দেখতে পাচ্ছি, 
প্রাসাদের কাছে দেখতে পাচ্ছি তার গৃহাবশেষ; 

জেউস-এর আগুনের ধুমায়মান শিখ! এখনও জীয়ন্ত-- 

অমর আমার মায়ের উপর হেরা-র ঈর্ষা।১ 

কাদ্মস-এর কিন্তু প্রশংসা! করি £ এই অ-পদদলিত স্থানটিতে 

তিনি কন্যার সমাধি রেখেছেন; আমিও একে ঘিরে রেখেছি 

আঙ্গুর-ভরা! দ্রাক্ষালতার শ্তামলিমায়। 
সোনা-ঝলমূল লিবীয় ও ফ্রিগীয় ক্ষেতগুলি ছেড়ে 
গিয়েছিলাম পারস্তের হুরধাহত মালভূমিতে, 

বাক্ছিয়ার ছুর্গমালায় এবং মেদিয়ার দুঃলহ জনপদে; 
গিয়েছিলাম স্থভাগ! আরবে, 

ঘুরেছিলাম লবণ-সমুত্রের কূলচারিণী নিখিল আসিয়ায়-- 
যেখানে স্ুরম্য হর্ম্যমালা-শোভিত শহরে শহরে 

বাস করে স্ত্রীক ও বর্বরীয় মিশ্রজাতি । 

দ্েখানেই প্রতিষ্ঠা করলাম আমার নৃত্য ও ধর্ম-কৃত্য 

১৫ 
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যাতে আমি দেবতা! ব'লে প্রকাশিত হুই মান্থষের কাছে। 
এবার প্রথম এলাম হেক্লাস-এর ভূমিতে, ২ 

হেষ্নাস-এর মধ্যে এই খেবাই-বাসীদের প্রথম জাগিয়ে তুললাম 

আমার আনন্দ-ধ্বনিতে $ তাঁদের দেহে মৃগনর্ম পরিয়ে 

হাতে দিলাম বির্সাস৩-_-আইভি-ঢাকা বাণ। 
কারণ আমার মায়ের বোনের! বিনয়ে জ্লাঞ্জলি দিয়ে 

দাবি করে যে, দিওহুসস জেউস-এর পুত্র নন, 
সেমেলেও কোনে! মানুষের সঙ্গ লাভ ক'রে 

ভাঁর গর্ভাধানের অপরাধ জেউস-এর ঘাঁড়ে চাঁপিয়েছিলেন, 

__এটা কাদ্মস-এর ছলন19-__তাই তার! বুক ফুলিয়ে রটিয়ে বেড়ায় 
জেউস তাঁকে হত্যা করেন মিধ্য। বিবাহের অপবাদের জন্ত ৷ 

তাই তো! মাতিয়ে দিয়ে তাদের ঘর থেকে তাড়িয়েছি ; 

ক্ষিপ্ত মনে তার! পর্বতে বাস করে-__ 

আমার গুপ্ঠু কৃত্যের বেশ পরতে তাদের বাধ্য করেছি; 

কাদ্মস-এর প্রজাদের মধ্যে নিখিল নারী-জাতিকে 

--বত নারী ছিল-_তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে ঘর-ছাঁড়া করেছি । 

সেই কাদমস-এর মেয়েদের দলে ভিড়ে 
সবুজ পাইনের তলায় নিরাঞ্রয় পাহাড়ে তার! বসে আছে। 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই শহরকে নিতে হবে শিক্ষা-_ 
বাক্খস-এর কৃত্য অনুষ্ঠান ন! করায় তার! কতই ন! অভাগ!; 

মাত সেষেলে-র স্থনাষ বজায় রাখতে হবে, মানুষের কাছে প্রকাশ করব 

আমি সেই দেব ধাকে তিনি জেউস-এর জন্য গর্ভে ধরেছেন । 

কাদ্্মস অপর কন্তার৫ গর্ভজাত পেস্ধেসুসকে 

দিয়েছেন রাজার মর্যাদা ও অধিকার । 

পেস্থেযুন আমার দেবত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; দেব-তর্পণ থেকে 

আমায় দূরে রাখে; প্রার্থনায় আমায় ম্মরণ করে না। 

তাই তাঁর কাছে প্রমাণ করব দেবরূপে আমি জন্মেছি; 
প্রমাণ করব থেবীয় সকলের কাছে ; এখানকার সাফল্য নিয়ে 

দেশাস্তরের পথে প্রস্থান করব 

আত্ম-গ্রকাশের জন্য । যদি থেবীয় নগর 

চা 
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বাকৃখাই 

সরোষে অন্্রনিয়ে পাহাড় থেকে বাকথেদের তাড়াতে চেষ্ট! করে, 

তাহ'লে উন্নতাদের অধিনায়ক হ'য়ে তাদের সঙ্গে যুঝব। 

এই জন্তই তো! মর্ত্য আরুতি নিয়ে 
মানুষের স্বভাবে আমার রূপ পাল্টিয়েছি। 

কিন্তু তোমর! লিরদিয়ার শৈল-প্রাচীর খমোলসকে৬ ছেড়ে এসেছ, 
ওহে নারীরা, ওহে আমার নর্তকীদল, বর্বর দেশ থেকে 

সঙ্গী ও সহচর ক'রে আমি তোমাদের এনেছি । 

জননী রেয়ার ও আমার আবিষ্কৃত 

ফ্রিগীয় দেশী নাকাড়া তুলে নাও? 

পেস্থেযুন-এর রাজপ্রাসাদ প্রদক্ষিণ করতে করতে 

এমনি ক'রে বাজাও যাতে কাদ্মস-এর শহর চোখ মেলে। 

আমি কিন্ক কিথাইরোন্-এর উপত্যকায় গিয়ে 
বাকখে-দের নাচের দলে যোগ দেব। 

( মঞ্চের ডান দিক দিয়ে দিওমুসস-এর প্রস্থান । বা দিক দিয়ে 

ফ্রিগীয় বাক্খে-দলের প্রবেশ । গায়ে তাদের মুগচর্ম,মাথায় 

সর্পজড়িত ওক ও আইভি-মুকুট। নাঁকাড়া ও বেণুর 
তালে তালে ঘুরে ঘুরে নাচছে । ) 

খোরস্-এর প্রবেশ-_ প্রথম গাথ। 
মূলগায়েন 

আসিয়ার দেশ হতে 

পার হ"য়ে পবিত্র খৎমোলস ছুটে যাই 

ধ্বনিময় দেবের উদ্দেশে আননোর শ্রমে 

সুখকর কাজে 

“এউঞ' 'এউঞ' বলি' বাকখস-এর নামে । 
পথে কে? কেগোপথে? কেবাগৃহ-মাঝে ? 

ছাড়ো ছাড়ে! পথ, পুত হও স্তব্ধ করি' নুম্বর কণ্ঠ! 
দিওচুসস-বিধি-বন্ধ গান গাইব সদাই । 

৫৫ 
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থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

প্রথম স্তবক 

কত ধন্ত সে 

দেবের রহস্ত-ু্জানে ভাগ্যবান যে! 

জীবনে পবিত্র সে 

যে নাচে আপন চিত্তে দেবের উল্লাসে-_ 

পৃত প্রায়শ্চিত্ত পর্বত উপরে 

বাক্ধস-এর উত্সব যে করে__ 

মহামাঁতা কুবেলে-র ৮ পবিজ্ঞ ভৈরব-চক্রে 

যথাবিধি ষে দিয়েছে যোগ-_ 

হাতে নিয়ে উড়ীয়ে থির্সাস। 

আইভি-সুকুট মাথে 

যে অর্চে দেব দিওসুসসে। 

ভক্ত নারীবুন্দ, ওগো, চলো চলো চলো! 

সাথে লয়ে ধ্বনিময় দিওনুসসে 

দেবতার দিব্য পুত্রে__ 

ফিগীয় পর্বত হ'তে 

হেল্পাস.-এব ক্প্রশস্ত পথে । 

প্রথম গ্রতিস্তবক 

(সেই ধ্বনিময় যারে 

প্রসব-যন্ত্রণা-মাঝে 

জেউস-এর ভাসমান বজনাদে কেঁপে 

গর্ভপাতে প্রসবিল মাত। 

মরি' বজ্রাঘাতে। 

অমনি ধরিল তাকে 

সুভজস্মকোষে 

ক্রোনস-তনয় জেউস। 

লুকাইয়। উর মাঝে তারে 
গাথি দিল সুবর্ণকণ্টকে 

€হরা হতে লুকিয়ে রাখি, 
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বাকৃথাই 

অনৃষ্ই বোনেদের আজ্ঞা অঙ্গসরি' 

জন্ম দিল বৃষ্-শূঙ্গ দেবে। 

সর্পজটে জড়াইল শির তার-_ 
তাই তে ভক্ত নারীগণে 

পশুভৃক-পশ্ত-অলংকারে 

নিত্য বাধে বেণী। 

দ্বিতীয় স্তবক 

ওগো, থেবাই, সেমেলে-পালিনি ! 

আইভি-মুকুট পরো 

সাজে সাজে 

চাঁরুফল শ্যাম ইউ-গাঁছে ; 

ওক বা পাইনের পল্লবের গুচ্ছ গুচ্ছ ধরি" 

মাতে! মাতো তুমি ! 

কুষ্ণসার-চর্ম পরি, 

শ্বেতকেশ পশম-অলকে অলংকতকরো তারে। 

পবিজ্র সন্ত্রমে বিষম ধির্সাস ধর। 

অমনি নিখিল পূর্থী উঠ্ভিবে নাচিয়!। 
ধ্বনিময় দেব যবে নাচাইবে ভক্তনারীদলে-_ 

পাহাড়ে পাহাড়ে 

যেথায় বিরাজে নারীদল 

ছুটি' আসি' তন্তমাকু হ'তে 

দিওমুসস-দেবের অন্কুশ-তাড়নে। 

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক 

কৌরেতেস* দলের হে কন্দর ! 

জেউস-এর জগ্মভূমি 
হে শুভ ক্রেতীয় আশ্রয়! 

হেখায় ভ্রি-মুকুট-ধারী কোরুবাসগণ 

গ্রকাশিল মোর তরে 

১৬৩ 
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খেবায় নাটকগুচ্ছ 

চর্মে-ঢাক! বিশাল নাকাড়।। 

অস্থির মত্ত! মাঝে 

নাকাড়া-নিনাদ সাথে 
মিশাল ক্রিগীয় বেণ,র ললিত ফুৎকার ; 
জয়ধ্বনি-তালে তালে ঈপে দিল তাহা। জননী রেয়ার হাতে 

তারপর প্রমত্ত সাতির-দল ১০ 

লভি' তাহ দিব্য জননীর হাত হ'তে 

নিয়োজিল ত্রিবাধিক উৎসব-নৃত্যে__ 

ইথে দেব দিওন্মস বড় গ্রীতি মানে। 

শেষ সশ্তবক 

্ কী আনন্দ! পাহাড়ে পাহাড়ে 

ধাবমান নর্তকীদল হ'তে 

যবে কেহ খসি' পড়ে ভূমে, পরি মেধ্য মুগচর্ম, 

হতছাগশ্রক্পান, আম-মাংস-ভোঁজের উল্লাসে 

ফ্রিগীয় ও লিীয় পাহাড়ে ধ্বনিষয় দেবের চালনে 

ফুকরায় 'ঁউঞ' “এউএ”-_-কী আনন্দ ওরে। 

ভাসে ধর! ছুধের গ্রবাহে 

ভাসে মদিরায় 

ভাসে মৌমাছির মধুতে । 
যেন সিরীয় ধূপের ধুম উড়ায়ে উড়ায়ে 

উচ্চে ধরি পাইনের জলস্ত মশাল 
ধির্সাস হাঁতে বাকখস. দ্রুত ছোটে নাচিয়া গাহিয়া। 

ছুলি' দুলি' উচ্চ রবে 

বৃত্যন্রষ্টে করে উত্তেজিত; - 

বাস্ধুতে ভালায়ে দেয় 

চারু কেশরাশি। 

এউএ” িউএ' ধ্বনি-মারে গর্জে উঠি কহে £ 

“ভজ্নারী বৃন্দ! 

ওগে।! চলো চলে! চলো! 
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বাক্ধাই ১১ 

র্ণপৃজ খমোলস-এর তোমর! গৌরৰ, 
গাহ গান গিওমুসস লাগি' রত 
বাজাইয়! নাকাড়া গুরু গুরু রবে, 
দএউঞ' ! বাকৃধস-এর কর জয়গান 
ফ্রিগীয় কণ্ঠের সঙ্গীতে ।"" 

এদিকে মধুময় পৃত বেণু 
বেজে বেজে চলে 
পৃত স্থুর লহরে লহরে 

ধাবমান নাবীদল সাথে 

পাহাড়ে পাহাড়ে রি 
কীআনন্দ! কী আনন্দ ওরে! 

চারণ-ভূমিতে মাতা সাথে অশ্বপোত-সম 
মত্তাভক্তদল ক্ষিগ্রপদ শবীর ছোটায় 

লক্ষন লম্ফনে। 

প্রথম বৃত্তান্ত 

(বৃদ্ধ দৈবজ তাইরেসিয়াস বাক্ধীয় বেশে প্রবেশ 
ক'রে প্রামাদত্বারে আঘাত করছেন। কিছুক্ষণ পরে 

একই বেশে প্রবেশ কবছেন কাদ্মস ) 
তাইরেসিয়াস। তোরণে কে আছে? প্রাসাদ থেকে ডেকে আনো! ১৭৯ 

আগেনোর-পুত্র কাদ্মসকে। সিদোনীয় শহব ছেড়ে৯১ 

দে আগে খেবাই-নগরী গম্থজ-মালায় ঘিবে বেখেছিল। 
যাও। বলে! তাকে তাইবেসিয়াস তাকে খুঁজছে। 

তিনি জানেন কেন এখানে এসেছি; 

জানেন, কী নিয়ে হুজন বৃদ্ধ একমত হয়েছে-_ ১৭৫ 

থিসাস হাতে নিয়ে মৃগচর্ম পরব, 

আইভি-পল্পবের সুকুট ধরব মাথায়। 
কাদ্মল। হে বন্ধু, তোমার কণ্ঠ গুনে 

ঘর থেকে বুঝেছিলাম এ হ্বর জ্ঞানী কণ্ঠের। 



৮: থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

এই তো আমি দেব-দাজে তৈরি হয়ে এসেছি। 
কারণ দিওনুসস ধিনি আমার দৌহিত্র, 
যিনি দেবরূপে মানুষের কাছে প্রকাশিত, 
তার গৌরব-বৃদ্ধি আমাদের প্রাণপণ বর্তব্য। 
কোথায় নাচব ? কোথায় ফেলব পা, | 
কোথায় ব! দোলাব পাকাচুলের মাঁথ! ! পথ দেখাও তাইরেসিয়াম। 
বৃদ্ধ বৃদ্ধকে চালিয়ে নিক। তুমি তো জ্ঞানীন। 
ধির্সাস দিয়ে মাটিতে আঘাত দিতে 

ক্লান্ত হব না আমি, দিনেও নয়, রাতেও নয়। 

আনন্দে ভূলে গেছি আমর! বুদ্ধ । 

তাই। তোমার আমারই মতো! ভাব। 

“আমিও তরুণ , আমিও নাচের দলে জুটব। 
কাদ্। এসো, রথে ক'বে পেবিয়ে যাই পাহাড় । 
তাই। কিন্ত দেবতা এতে যোগ্য সম্মান নাও পেতে পারেন। 
কাদ। আমি কি তোমায়_তৃদ্ধ বৃদ্ধকে-বালকের মতো! চালিয়ে নেব ? 
তাই। বিনা ক্লাস্তিতে দেবতা আমাদের চালিয়ে নেবেন ওখানে । 
কাদ্। শহরের শুধু কিআমরাই বাক্খস-এর নাচ নাঁচব? 
তাই। আমরাই শুধু নুবুদ্ধি, অন্যের! দুরুদ্ধি। 
কাদ। বড় দেরি হচ্ছে; হাতধর। 

তাই। দেখ হাতে হাত চেপে ধর। 

কাদ্। মানের জম্ম নিয়ে আমি দেবতাদের উপহাস করব ন!। 

তাই। দেবতাদের ত্ধ নিয়ে ভুগ্স তর্ক করব ন1। 
কালের সমকালীন পৈত্রিক এতি্কে 

অধিকারী আমরা । কোনো যুক্তিই একে নাড়াতে পারে না। 
ুদ্প মেধার জ্ঞানও নয়। 

মাথায় আইভি-মুকুট প'রে আমায় নাচে যোগ দিতে দেখে 
কেউ হয়ত বলবে-_বুড়ো। বয়সেও লজ্জা! নেই তার। 
তা নয়, কারণ যার! নাচবে, তারা তরুণ কি বুদ্ধ 

দেবতা তা পৃথক ক'রে দেখেন না। 
তিনি সকলের কাছেই চান সমান সম্মান 

১৮০ 

১৮৫ 

১৯৩ 

১৯৫ 

ই০৩ 
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নিবিচারে তিনি চান গৌরবের বিস্তার । 

কাদ্। হে তাইরেসিয়াস, তুমি দিনের আলো! দেখছ ন1 ব'লে ২১০ 

আমি তোমার হয়ে বলব। দেখো, 

এখিওন-তনয় পেস্ছেযুস ক্রুত পায়ে প্রাসাদের দিকে আসছে; 
তাকেই আমি দিয়েছি দেশের শাসনভার। 

তার চাঞ্চল্য দেখো । কী অদ্ভূত কথ! বুঝি সে বলবে । 

( পেশ্েযুস-এর প্রবেশ ) 

পেস্থেয়ুদ । দেশের বাইরে থেকে আমি শুনতে পেলাম ২১৫ 

শহরের অদ্ভুত মহাঁসংকট । 

আমাদের মেয়ের নাকি ঘর ছেড়ে 

বাকখস-নাচের ছলে ছুটেছে 

ছায়াচ্ছন্ন পাহাড়ে, সাম্প্রতিক দেব দিওজুসসকে 

-সে যেই হোঁক না কেন_নুত্যের আরতিতে সম্মান দিতে । ২২০ 

মাঁচের দলের মাঝে রয়েছে ভব পেয়ালা, 

কেউ এদিকে কেউ ওদিকে গুড়ি মেরে চলেছে 

নিভূতে পুরুষের পরিচর্যায় । 

বাক্খস-এর পুরোহিত ব'লে তার! ভান করছে, 

কিন্ত আসলে বাকখস নয়, আফ্রদিতেই তাদের পৃজ্য। ২২৫ 

তাই আমি যার্দের বন্দী করেছি, আমার ভৃত্যেবা 

হাতে শৃঙ্খল পরিয়ে তাদের রেখেছে সাধারণ কারাগারে । 

যারা পালিয়েছে, আমি তার্দের পাহাড় থেকে তাড়। করে আনব-_ 

ইনো, আগিয়ে--যিনি এখিওন-এর ওঁরসে আমায় জন্ম দিলেন । 
আক্তাইয়োন্ ১২ জননী আউতনয়ে-_ ২৩০ 

তাদের লৌহ শৃঙ্খলে বন্দী করে 
আমি অবিলম্ে পাপপূর্ণ বাক্খস-বিলাস স্তব্ধ ক'রে দেব। 
লোকে বলে এক পরদেশী এসেছে 

--লিদিয়ার এক গুণী যাছুকর--- 
তার মাথায় সুগন্ধি পীত কেশদাম ২৩৫ 

মুখে অরুণিমা, নমননে আফ্রদিতের বিলাস। 
দিনরাত তরুণীদের নিয়ে তার বিহার 
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ভুলিয়ে রাখে বাকৃথীয় রুত্যে। 
যদি এই প্রাসাদে একবার তাকে পাই, 
তাহ'লে তার ধির্সাস ঘোরানো ও চুল নাচানোর মজ! দেখিয়ে দেব 
কাধ থেকে উড়িয়ে দেব মাথ|। 

গে বলে, দিওমুসম এক দেবতা; 

কোনো এক সময়ে জেউস-এর উরুতে সে ছিল গাথা) 

আসলে বজ্জাগ্রিতে সে তার মায়ের সঙ্গে ভন্মীভূত হয়েছিল 

কারণ তাব ম! জেউস-এর সঙ্গে বিবাহের অলীক দাবি করেছিল। 

এটা কি নিষ্ঠুর ফাসির যোগ্য নয় 
পরদেশীর সেই নির্পজ্জ দন্ত ?--সে যেই হোক না! কেন। 

কিন্ত এটা দেখছি আর এক বিশ্ময়-_ 

দৈবজ তাইরেসিয়াল বিচিত্র মৃগচর্মে সেজেছে 

এবং আমার মায়েব পিতা- হায় রে! কী বিদ্দপ।-- 

থির্গাস হাতে উদ্মাদেব মত নাচছে। পিতা! আমি ব্যথ! পাচ্ছি 

তোমাদের নিবুদ্ধি বাধক্য দেখে। 

তুমি কি আইভি-সুকুট ছুড়ে ফেলবে না? 
ধির্সাস ফেলে দেবে না! হাত থেকে, ওহে মাঁতামহ ? 

তুমি তাইরেসিয়াম ! তুমিই তাকে এতে নামিয়েছ। 

কীচাওতুমি? 

এই নূতন দেবতাকে মানুষের কাছে এনে তোমার উদ্দেশ 

শকুনি-বিষ্যা ও হোমের দক্ষিণা-সংগ্রহ। 

পলিত কেশ বার্ধক্য যদি তোমায় ন! বাঁচাত, 

তা হ'লে শিকল প'রে তুমি বসবে বাক্খে-দের মধ্যে, 

যেহেতু তুমিই এনেছ এই নিলর্জ কৃত) । 
মেয়েদের ভোজে যেখানে কাস্ত মিরার পরিষেশন, 

সে উৎসবে, আমি বলছি, নেই কোনো মঙ্গল । 

খোরস। নেই এই নাস্তিক্যে। ওগো পরদেশী, তোমার কি শ্রদ্ধ! নেই 
দেবতায় ? 

শ্রন্ধা নেই পাধিব বীজের বপ্ত। কাঁদ্মস-এ ১৩ 
এখিওন্-এর সপ্তান বলেই কি তোমার লঙ্জ!? 

২৪০ 

৪৫ 

২৫০ 

২৫৫ 

২৬৩ 

৩৫ 
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তাই। জ্ঞানী যখন মুখ খুলতে পায় 

মনোজ প্রসঙ্গে, তখন বাগ্সিত1 কষ্টকর নয় । 

কিন্তু জ্ঞানীর মতো! দ্রুত জিত নাড়লেও 

তোমার কথায় নেই ছিটে ফোটা! বুদ্ধি। 
যে লোকের শক্তি হঠকারিতায় ও হুভাষণে, ২৭ 

সে জড়বুদ্ধি ব'লে কুৎদিত নাগরিক । 

এই নৃতন দেবতা ধাকে তুমি বিদ্রপ কৰছ, 

তিনি সমগ্র হেল্লান-এ যে কী মহিম। লাভ কববেন 

ত। আমি কথায় ব'লে শেষ করতে পারব ন1। 

ওহে তরুণ, মানুষেব জন্য আছেন ছুই সুখ্য দেবতা ২৭৫ 

__ এক জ্যামাতা দেবী; যে নাধই দাও নাতীকে, তিনি পৃী; 

নীরস ভোঁজ্যে যিনি নিজে যোগান মান্ুষেব আহার; 

আব একজন, যিনি পবে এলেন, তিনি সেমেলে-ব পুর, পৃথ্বীর প্রতিরপ। 

তিনিই আবিষ্কার করলেন ত্রাক্ষাব রসাল পানীয়, দিলেন 

মরণশীলরদের। তিনিই অভাগা মানুষদ্দের দুঃখ ঘুচিয়ে দেন, ২৮০ 

যখন তার! মদের ধারায় মেতে ওঠে। 

তিনি এনে দেন খুম-_-দিন ভোর দুঃখের বিস্বৃতি ; 

এ ছাড়া ব্যথার আব নেই কোনো প্রতীকাব। 

দেবতা হ'য়েও তিনি দেব-তর্পণ, ৯৪ 

তাই তাব মাধ্যমেই মাঁচষ পায় সকল শ্রেয়। ২৮৫ 

তুমি কি বিজ্র্প করছ এই জন্ত যে তিনি জেউম-এর উরুতে 

গাথা ছিলেন? ব্যাপাবটা কত চমৎকার তা আমি তোমায় দেখাব । 

বক্জাগ্রির গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে 

জেউস যখন সেই দিব্য জ্রণকে স্বর্গে টেনে শিলেন, 
তখন হের! চাইলেন তাঁকে স্বর্গ থেকে ফেলে দিতে । ২৯৪ 

কিন্ত জেউস দিব্য দক্ষতায় প্রতীপ ফন্দি আটলেন 
পৃথিবী-জড়ানে। বাফু থেকে খানিকট! অংশ ভেঙ্গে নিয়ে 

তিনি ত। দিয়ে গ্রতিভূ গ'ড়ে হেরাকে দিলেন-__ 

হেরা-র আক্রোশ থেকে দিওুসমকে রক্ষা করলেন। কালক্রমে 

লোকে বলতে শুর করল যে তিনি জেউস-এর উরুতে গাঁথা ছিলেন। ২৯৫ 
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ফিওমুসস কোনো এক সময় হেরাদেবীর প্রতিভূ হয়েছিলেন ব'লে 

প্রতিভূ' শব্দের বিপর্যয়ের ফলে লোকে এমনি গল্প বানিয়েছে | ১৫ 

যা হোক, এই দেবত। একজন দৈবজ্ঞ, কেনন। বাঁকৃধীয় উদ্দাম নৃত্যে 

ও প্রমত্ততায় আছে দিব্যজ্ঞানের প্রাচুর্য 
দেবতা যখন অমিত পরিমাণে শরীবে আবিষ্ট হন, ৩০০ 

তখন প্রমতদের দেন ভবিষ্যৎ বলার শক্তি । 

আরেস ১৬-এর থানিকট! শক্তিও তাঁব আছে 

_-বর্শ। হাতে নেবার পূর্বে সশত্ব ও ব্যহবদ্ধ বাহিনীকে 
ভয় এসে যখন ছজ্সভঙ্গ ক'রে দেয়, 

তখন যে মত্ততা, তাও দিওমুসস-এব দান। ৩০৫ 

দেল্ফৈ-এবও পাহাড়ে পাহাড়ে তৃমি তাকে দেখতে পাবে, 
দেখবে পাইনের মশাল হাতে তিনি ছিশঙ্গ মালভূমি লাফিয়ে পাব হচ্ছেন, 

বাকৃখীয় শাখ! ছুলিয়ে ঘোরাচ্ছেন হেল্লাস্-এব সর্বব্যাপী মহান দেব। 

কিন্ত হে পেন্থেযুস, শোনে! আমাব কথ] 

বাহুবলই মান্বকে দমনে বাঁথে-_এ ভরস! রেখো 'না। ৩১০ 

যে ধারণা পোষণ কবছ, তা যখন অসুস্থ, 
তখন তাকে প্রজ্ঞ। ব'লে ভুল কোবো না। ববং দেবতাকে 

দেশে স্বাগত জানাও ১ 'তর্পণ করো, নাঁচে। ১ মাথায় পরবে মুকুট । 

আফ্রদিতে-র ডাকে দিওমুসস মেয়েদের সংযমের উপর 

চাপ দেন না। কিন্তু তাদের আপন স্বভাবে ৩১৫ 

সর্ববিষয়ে সংযম সর্বদ1সহজাত। 

একথ! বেশ মনে রেখো-_বাক্ধীয় কৃত্যে 

স্থুসংবত নারী কখনো চবিজ্ঞ হার।য় না। 

দেখো, তুমি আনন্দ কর যখন বহুলোক তোমার তোরণে 
ভিড় জমায়, যখন নিখিল শহর পেস্ধেয়ুন-নামের স্তব গায়। ৩২০ 

তিনিও, আমার বিশ্বাস, সম্মানিত হয়ে উল্লসিত হুন। 

সেজন্যই তে! আমি ও কাদ্মস, যাকে তৃমি বিদ্রপ করছ - 
আমর! মাথায় আইভি-মুকুট প?রে নাচব। 
পলিতকেশ বুদ্ধমুগল আমরা--ভবু নাঁচব। 
তোমার কথার উপর নির্ভর ক'রে দেবতার বিরুদ্ধে লড়ব ন1। ৩২৫- 
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তোমার পাগলামি বড় উৎকট 7 যে বিষে জর্জরিত তুমি 

কোনো ওঁধধে তার উপশম নেই। 

খে! । ওগো বৃদ্ধ, তুমি জ্ঞানী। তোমার কথায় ফৈবসকেও লঙ্জ। দাওনি, 
আবার ধ্বনিময় মহান দেবকে ও করেছ সম্মানিত । 

কা। বৎস, তাইরেসিয়াস তোমায় চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন । ৩৩৭, 

পো 

আমাদের সঙ্গে থাকো, থেকো না এতিহোর বাইরে । 

এখন শূন্যে উড়ছে তোমার মন, জেনেও জাণছ ন! তুমি। 
তুমি যেমন বলছ, তিনি যদ্দি দেবতা নাও হন, 

তুমি তাকে দেবতা ব'লে মেনে নাও। চতুর মিথ্যায় বলে! 

তিনি দেবতা, যাতে সেমেলে দেবজননীবপে প্রকাশ পায় ৩৩৫" 

এবং আমাদের ও সমস্ত বংশের গৌরব বাড়তে পারে ।, 

তুমি তে জান আক্তাইয়োন-এর১৭ দারুণ ছূর্ভাগ্য ? 

আম-মাংসলোভী যে কুকুরীদলকে সে পালন করেছিল, 

তার! ক্রোধে তাকে টুকরো! টুকরে! করে ছি'ড়ে ফেলেছিল 

কাবণ শিকারে পে আতেমিস্-এর চাইতে ও বড় ব'লে দত্ত কবেছিল। ৩৪. 

তোঁমার যেন সেই দশ! না হয়। এসো, তোমার মাথায় 

'াইভি-মুকুট পবিয়ে দিই ; এসো, যোগ দাও আমাদের সঙ্গে দেবপুজায়?, 
। আমাব দিকে হাত বাড়িও না। যাও, পাগলেব নাচ নাচে! । 

আমাব গায়ে তোমাৰ পাগলামি মাখিয়ে! না। 

তোমার নিবু'দ্ধিতাঁৰ এই গুরুকে আমি শান্তি দেব। ৩৪৫: 
কেউ আহ্ক তাড়াতাড়ি । 

পাখীর পক্ষপাত-দর্শনেৰ আসনে গিয়ে 

শাবল দিয়ে মাটি চাড় দাও, উপড়ে ফেলো 

চারদিকে সব কিছু ছড়িয়ে দাও, 

মালাগুলি ঝড়ের-বাতাসে উড়িয়ে দাও ৩৫০. 

এই ক'রে আমি তার জাতে ঘ| দেব। 

শহর ঘুরে কেউ কেউ খুঁজে বের করো 

সেই মেয়েলি পরদেশীকে যে আমাদের মেয়েদের মধ্যে 
অভ্ভুত এক রোগ ছড়াচ্ছে এবং আমাদেব বিবাহ-শধ্য। পক্থিল করছে। 

যদি হাতে পাও, তা হ'লে তাকে শেকল পরিয়ে ৩৫৪. 
থে--২ 
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এখানে টেনে আনো) পাথরের মার খেয়ে খেয়ে মরে 

সে দেখতে পাবে থেবাইয়ে তার উৎসবের তিক্ত পরিণাম । 
'ভাই। ওবে নিষ্্র! জান না কোথায় কী বলছ। 

এখন তুমি উদ্দাম পাঁগল, আগে ছিলে খেপাটে। 

এসো, কাদ্মস, আমর! যাই । এসো, আমর! প্রার্থনা করি ৩৬০ 
তার জন্ত--মে যতই প্ত হোক না কেন-- 

এবং খেবাই-এর জন্য, যাতে দেবতা হঠাৎ কিছু ক'রে না বসেন। 

আইভি-জড়ানে দণ্ড নিয়ে এসো! কাছে; 

আমার দেহটা তুমি সামলানোর চেষ্ট! করো, এবং আমি কবি তোমার। 

দুই বুড়ো পড়লেই লচ্জার কথা । যাই হোক, ৩৬৫ 
জেউস-তনয় বাকৃখস-এর সেবা। কর! উচিত। 

ছে কাদ্মস, পেস্ছেমুম যেন তোমার ঘরে 

দুর্ভোগ না আনে১৮। দেবজ্ঞানে বলছি না 

বলছি তাঁব কাজ দেখে । আনাঁড়ীই আনাড়ী কথা বলে। 
( তাইবেসিয়াস ও কাদ্মস-এর প্রস্থান) 

খোরস দ্বিতীর গাথ। 

প্রথম স্তবক 

হায়! হেভক্তি! ওগে! দেবেশ্বরি। ৩৭০ 

হায়! হে তক্তি! 
্বণপক্ষ নিয়ে এ ধরায় নামিয়াছ তৃমি। 

শুনিতেছ কানে কী বলিছে পেস্ছেঘুস? 

শোনোনি কি কানে কী ম্পর্ধ। উঠিছে গুমরি 

লক্ষ্য করি' ধবনিময়ে সেমেলে-তনয়ে-- ৩৭: 

মুকুটে কুস্থমে মাল্যে শোভিত উৎসবে 
স্থধন্ঠগণের মাঝে যিনি স্থুরপতি | 

আছে শক্তি তাঁর 
আহ্বানিতে নর্তকের দলে, 

বেধু-রবে রবে ছুটাইতে হাসি, ৩৮৪ 
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ঘুচাইতে ছুর্ভাবনারাজি, 
জ্যোতির্ময় ভ্রাক্ষাগুচ্ছ যবে দেবতার ভোজে 

বিচ্ছুরিত করে দিব্য বিভা; 
আইভি-মপ্ডিত উৎসবে যবে 

কুরাপাত্র জনে জনে ঢালে নিঙ্গা গভীব তৃপ্তির | ৩৮৫ 

প্রথম প্রতিস্তবক 

বল্নাহীন বসনার 

যুক্িহীন মূর্খতার 

পরিণাম ছুঃখ ছুবিপাক। 
কিন্ত শাস্ত জীবনের ধারা, 

বিবেক-বিতত বর্ম ৩১৪ 

রহে অচঞ্চল, 

নিবাপত্ত। দেয় ঘবে ঘবে। 

স্ববাসিগণ বাস কবে সুদুব ছ্যলোকে, 

তবু দৃষ্টি বাখে মানুষের ক্রিয়া-কর্মে । 
চাতুর্য বিবেক নহে ৩৯৫ 

অমর্ত্য বস্তর চিন্তা 

সম্কৃচিত কবে আমু। 

উচ্চ কামন। যার 

সে কু লভে না হস্তগত ধনে। 

এই পথ মোব মতে তাহার তং 

সুচ যার', ভ্রান্ত যারা ভরাস্ত উপদেশে । 

দ্বিতীয় স্তবক 

আফ্রর্দিতে-নিকেতনে 

কুপ্রস-এ১৯ যদি পারিতাম যেতে । 

যেথায় মনোহারী মনোজ-দেবেরা 
চরাইছে মত্্য জনে জনে; ৪০৫ 
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যদি পাফস-এ২০ পাইতাম যারে 
শতমুখধার! পরদেশী নদী 

বিন! মেঘজলে করিছে উর্বর ! 
পাইতাম যদি স্থন্দরীরতন পিয়েরিয়া২১ 

কলাদেবীগণের নিবাস 

অলুম্পস-পুণ্য পার্খদেশে। 

সেখ! মোরে নিয়ে চলো।, ধ্বনিময় ! ওগো! ধ্বনিময় । 

দএউএ"-রবোন্ত্ত হে মোর দেবতা! 

সেথা! লাবণ্য-ভগিনীত্রয়২২, 

সেখ! রতির কুমার২৩, সেথা শ্বীয় অধিকাবে 

উন্মত্ত উৎসৰ পালে বাক খে ভক্তদল । 

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক 

জেউস.নন্দন দেব 

রমিছে ভোজনে পানে, 
ভালোবাসে শাস্তিদেবীরে 

আনন্দদ্রায়িনী যিনি তরুণ-পালিক1। 

স্থথীরে অস্থধীরে দেয় 

সম অধিকার 

ক্লেশ-হারী স্বরাউপভোগে। 

স্বণ! করে তারে 

দিব! ও রমণনিশি ভোর 

নিংস্পৃহ যে সুখময় জীবনযাপনে । 

জ্ঞানময় চিত্তবৃত্তি ত্যজি' দিননন্রি 
যে থাকে মানুষের গণ্ীর বাহিবে ৪ 081), 
জনতার সংস্কার-আচার £ রি সর্প ব 

অব্যাজ সরল বলি .. 78507 তি 
আমি বরি তারে। /2 +/2-%2. 1 

৪১৩ 

৪১৫ 

৪8২৩ 

9২৫ 

পান্ন 
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দ্বিতীয় বৃত্তান্ত 
( পেস্ছেসুস-এর ভূত্যদল শৃঙ্খলিত দিওনুসস-কে নিয়ে এল ) 

তৃত্য। হে পেম্ছেয়ুম, আমর। এসেছি; তোমার নির্দেশে 

শিকার ধ'রে এনেছি। 

আমাদের ছুটোছুটি ব্যর্থ হয়নি। ৪৩৫ 

শিকারটি নেহাত ভাল মানুষ) সে ছুটে পালায়নি । 

বরং স্বেচ্ছায় হাত এগিয়ে দিলে । 

মুখ হল ন! মলিন, পানাকণ গালের রূপান্তর হল ন1 

তাকে বেধে আনবার জন্য সে হাসিমুখে জিদ ধরল। 
গড়িমসি ক'রে আমাদের কাজ সহজ ক'রে দিল। ৪৪৬ 

লঙ্জায় তাকে বললাম ই ওহে পরদেশী, স্বেচ্ছায় 

তোমায় নিচ্ছি না, নিচ্ছি পেস্ছেযুসের আদেশে যিনি আমায় পাঠিয়েছেন । 
ত৷ ছাড়। যে বাকৃখেদের ধ'রে শৃঙ্খল পরিয়ে 

সাধারণ কাবাগারে আপনি আটকে রেখেছিলেন, 
তার! মুক্ত হয়ে মাঠে মাঠে পালিয়ে গেছে; ৪৪৫ 

সেখানে তার! নৃত্য করতে করতে ধ্বনিময় দেবের আবাহুন করছে। 

তাদের পায়ের বাধন আপন! আপনি খসে পড়েছিল, 

ম।হৃষের হাত ন। লেগেই দ্বারগুলোর তালা গিয়েছিল খুলে২৪। 

নান। বিভূতি নিয়েই এই লে!কটি থেবাইয়ে এসেছে। 
এখন কী হবে, সে ভাবনা আপনার । ৪৫০ 

পেস্থেযুস। ওর হাত খুলে দাও। জালে ধরা পড়ে 

সরে পড়বার জন্য ও এতটুকু ও চঞ্চল নয়। 

হে পরদেশী, তোমার দেহ রূপহীন নয়-_ 

বিশেষ ক'রে মেয়েদের কাছে, যাদের জন্ত তুমি থেবাইয়ে এসেছ । 
দীর্ঘ তোমার কুঞ্চিত কেশদাম, কুস্তির অনুপযোগী, ৪৫৫ 

গালেব উপর লঘিত বাসনার উদ্দীপন । 

প্রলাধনে, হধের তাপে নয়, 

ছায়ায় ছায়ায় বর্ণ তোমার গৌর। 
রূপ তোমার আফ্ররদিতেকে বাধবার ফাদ । 

কিন্ত আগে বলো, তোমার জাত কোথায়? ৪৬৩ 
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দিওকুসস। এটা অহংকারের কথা নয়, সহজ কথা; 

পুম্পিত ৎমোলস কোথায় জান কি? 

পেস্থে। জানি, সার্দেইস-নগরীর মেখল! ৎমোলসের গিরিমাঁল । 

দি। 

পে। 

ছি। 

পে। 

দি। 

পে। 

দি। 

পে। 

দি। 

পে। 

দি। 

পে। 

দি। 

পে। 

দি। 

পে। 

দি। 

পে। 

ছি। 

পে। 

দি। 

পে। 

ফি। 

পে। 

দি। 

পে। 

আমি সেখানকারই ; লিদিয়া আমার পিতৃতভৃমি | 
হেল্লাসে কোথা থেকে এই কৃত্য এনেছ ? 

জেউস-তনয় দিওহুসস আমায় দীক্ষিত করেছেন। 
সেখানে কি এমন জেউস্ আছেন যিনি নূতন নৃতন দেবতা 

উৎপাদন করেন? 

না। একই জেউস্ যিনি এখানে সেমেলেকে বিয়ে করেন। 

তিনি তোমায় বশে আনলেন রাতে ন! দিনের আলোকে ? 

চোখে চোখ রেখে তিনি আমায় ঈপে দিয়েছেন তার কৃত্যগুলি। 

তোমার মতে এগুলি কীরূপ? 

অদীক্ষিতের এট! জানবারও নয়) শোনবারও নয়। 

দ্ীক্ষিতদের এগুলি কী ফল দেয়? 
জেয় হলেও জানবার অধিকারী তুমি নও । 
বেশ চাতুরী খেলছ যাতে আমার মনে জিজ্ঞাস! জাগে। 
দেবের কৃত্যগুলি অধামিকদের ক্ষতি করে। 
তুমি বলছ তুমি এই দেবকে চোখে দেখেছ ; কেমন রূপ তাঁর? 

আপন ইচ্ছায় যে রূপ নিলেন, আমার ইচ্ছায় নয়। 
আবার চালাকি করছ ; কিছুই বলছ না। 

জ্ঞানীর কথ! মূর্খের কাছে বাজে কথা হয়ে ওঠে। 
আগে তুমি কি এই দেবকে আর কোথাও নিয়েছিলে ? 

সকল পরদেশীর! তারই কৃত্য অনুসারে নাঁচছে। 
তা বটে। তার! সকলে হেল্লাসের তুলনায় জড়বুদ্ধি। 

প্রথার ভিন্নতা থাকলেও এ বিষয়ে তার! হুল্দশ। 
তোমাদের অনুষ্ঠান দিনে না রাতে ? 

সাধারণত রাতে ; আঁধারের আছে এক বিশেষ পবিস্রতা। 

মেয়েদের কাছে অন্ধকার হল প্রবঞ্চক ও ব্যভিচারী । 

দিনের আলোয়ও চলতে পারে নিলর্জ পাঁপ। 

কুৎসিত বিতগ্ডার জন্ত তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত। 
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বাঁকধাই 

দি। তোমার শান্তি পাওয়! উচিত তোমার মূঢ়তা ও নাস্তিকতার জন্য । 

পে। বেপরোয়! এই বাকখস ! বাগ্সিতায় অদক্ষও নয়। 

দি। বলো, কী শাস্তি দেবে? আমার জন্য কোন্ দুর্ভোগ ঠিক করেছ? 

পে। প্রথম আমি তোমার চারু কেশ কেটে নেব। 

দি। আমার এই কেশ পবিত্র, দেবের উদ্দেশে আমি এ কেশ পোঁধণ করি। 

পে। দ্বিতীয়ত, হাত থেকে থির্গাস্ আমায় দাও। 

দি। নিজের হাতে কেড়ে নাও দিওনুসসের প্রতীক বলে আমি ত 
বয়ে থাকি। 

পে। তোমার দেহট!] আমি কারাগারে বাখব। 

দি। যখনই চাইব দেবত। স্বয়ং এসে মুক্তি দেবেন। 
পে। যখনই বাকখে-দের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকবে । 

দি। এধনও পাশে দাড়িয়ে তিনি দেখছেন আমাব কষ্ট। 

পে। কোথায় তিনি? আমাব চোখের সামনে তো নেই। 

দি। আছেন আমাব সামনে? কিন্তু অধাগিক বলে তৃমি তাকে 
দেখতে পাচ্ছ ন1। 

পে। ধবে! ওকে । ও আমাকে ও থেবাই-কে অপমান করছে। 

দি। স্থবৃদ্ধি হয়ে আমি ছুবুদ্ধিকে বলছি-__আমায় বেধো না। 
পে। তোমার চেয়ে বেশি শক্তিধর কলে আমি বলছি-_াকে বাধে । 

দি। তুমি জান ন| কী বলছ, কী করছ, তৃমিই বাঁ কে২৫। 

পে। আমি তো পেস্ছেযুস আগাউয়ের পুত্র; এখিওন্ আমার পিতা । 

দি। এনামে তুমি দুর্ভাগ্যের বলি ব'লে চিহ্নিত২৬। 
পে। যাও। অদূরে মন্দুরায় বেধে বাখে। তাঁকে 

যাতে সে কেবল ঘন অন্ধকার দেখতে পায়। 

সেখানেই নাচে! । তোমার পাপের সহকারী বূপে 

যে-মেয়েদের সঙ্গে এনেছ, তাদের আমি বেচব, 

'অথব। ঝন্ঝনানি ও ঢাকের বাজন। থেকে তাদের হাত 

কেড়ে নিয়ে আমি ক্রীতপাসীর তাতের কাজে লাগাব। 

দি। চললাম। অব-্দৃষ্ট যে অদৃষ্ট তা আমাকে পোহাতে হবে ন 
আর তুমি--তোমার অহংকারেব জন্য 

সেই দিওনুসম তোমায় দেখে নেবেন ধার অস্তিত্ব তুমি মানছ ন]। 
আমার উপর অত্যাচার ক'রে তুমি তাকেই নিগড়ে বাধতে চলেছ। 
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৪ থেবীয়্ নাটকগুচ্ছ 

খোরন তৃতীয় গাথ। 

স্তবক 

হে! আখেলউন-দুহিতা, 

স্ককুমারী দির্কে২৭মহীয়সী, 

উচ্ছ্বসিত তব জলম্োতে 

এক্ফ্| রাখিলে ধরি' জেউস্-তনয়ে। 

ঘখন অমব সে-বজ্বাগ্রি হতে 

জনক জেউস্ ধরি তারে 

পাখি উরুমাঝে নাদিল গম্ভীবে-- 

শরসে, এসো, দিথুরাম্বস্২৮। 

“পুরুষ গর্ভে মোর এসে1। 

হে বাকখে-দলপতি। এই নামে 
খেবাই-নগরে তোমাবে ঘোঁষিতে চাহি । 

কিন্ধ তুমি দির্কে, ওগে। ভাগ্যবতী, 

মুকুট নর্তকদল সাথে 

ব কাছ হতে ফেলে দিলে মোবে। 

কেন অপমান? কেন বিতাঁডন? 

ছিওমুসসের হবার 
ক্রাক্ষাপুষ্ প্রসাদেব নামে কহি শোনো, 

কদিন তোমাবে পৃজিতে হবে ধ্বশিময়ে 

প্রতি স্তবক 

কী প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশে 

€পস্থেযুস পৃথিবীকুমার ! 

একদা নিল সে চন সপ্পদনুকূলেং » 

পৃথ্থীজ এখিওন জনক তাহাব। 

বন্ধ দানব লে) 

মানবকুলে নহে তো মানব, 

নৃক্ক-ভোজী রাক্ষস 
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বাধাই ২৫ 

দেবতার প্রতিছন্্বী ! 

অবিলম্বে শৃঙখলে বাধিবে মোঁরে ৫৪৫ 

ধ্বনিময়-ভক্তদাসীরে | 

সঙ্গিনী নর্তকীদলে 

রেখেছে লুকায়ে 

গৃহ-অভ্যন্তরে অদ্ধ-কারাগারে। 

দেখিতেছ কি ছে! দিওমুসস জেউস্-তনয়? ৫৫০ 

দেখিতেছ তব চারণীর। 

যুঝিতেছে অত্যাচারে ? 

হে হিরম্ময়মুখ ! থির্গাস্ দোলায়ে 

নামি” এসে। অলুম্পস হতে 

শে ণিত-তৃষালু অত্যাচারী জনে করহ দমন । ৫৫৫ 

শেষ স্তবক 

হে দিওনুসস্! কোথা তুমি ? 

পশুপালিনী নুসা-র৩০ কোন্ প্রান্তে 

থিসর্ণস্ হাতে মিলাইছ নর্তকীদলে 
কোরুকসেব৩১ কে।ন্ সে চূড়ায়? 

শীঘ্রই দেবে দেখা ৫৬০ 

ঘনবৃক্ষ অলুম্পসের গুধু কুঞ্জমাঝে, 

পূর্বে যেখ! অফে উন্্ঠ২ বীণা-তানে তানে 

স্থবে মোহি? এশেছিল কাছে বৃক্ষবা্জি 

এনেছিল বন্তপশ্ুগণে । 

ভাগ্যবতী ওগো! পিয়েবিয়া ৫৬৫ 

বাকৃখস প্রপাদে তোরে। 

বিলাস-উৎসবে আসিবে সে 

সাথে নিয়ে স্থনর্তকীদলে; 

অতিক্রমি” ক্ষিগ্রনোতা আলিয়স্ 

আনিবে মে কেলিরত মত্তনারীগণে ) ৫৭১ 



২৬ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

অতিক্রমি নদপিতা৷ লিদিয়াস৩৩ 

মানবের সুখকল্পতরু-_ 
স্থচার জলের নিষেকে যে 

উর্বর করিছে 

ক্তুরঙ্গ ভূমিরে। 

দি! (প্রাসাদ থেকে ) ওরে ওরে বাকখেদল। 

শোনো শোনো শোনো মোঁব বাণী। 

খো। কেও? কেও? কোথা! হতে আসে ধ্বনি? 

আমাবে কি ডাকিছে বাকখস ? 

দি। ওবে। ওবে। ডাকিছি আবাব 

সেমেলেব পুত্র আমি, জেউস্-তনয়। 

থে।। হেরাজা। হছেরাজা। 

এসে! এসে! নৃত্যদলে 

ওগো ধ্বনিময়। ওগো ধ্বনিময়। 

দি। ওগো! মহীয়ান ভূমিকম্প, ভূমিতলে দাও নাড়া । 

খো। হা! হা! 

পেস্থেযুসেব গৃহচুড়! 

কাপি? স্বর! পড়িবে খসিয়।। 
গৃহশিরে দিওচুসস ! 

সেবা করো তারে ।-__সেবা করি মোবা । 

দেখো, স্তস্ত সাথে নড়িতেছে পাথরের কড়ি। 

গৃহমাঝে ধ্বনিছে ধ্বনিময়-_ 

হারে রেবে রেরে | 

দি। মুক্ত করে! ক্ষণপ্রভ। বিদ্যুতেব জাল! ; 

দগ্ধ করো, দগ্ধ কবে! পেন্ছেফুস-নিলয়! 

খো। হা। হা! আগুন দেখিছ নাকি? লক্ষ কবিছ কি 

জগিছে আগুন পবিজ্র সমাধি থিরে সেমেলের 

যারে পূর্বে বন্পাত ঈপে দিল 
জেউস্-এর বজ্জাগ়ি মাঝে । 
ফেলি' দাও, ভূমে ফেলি? দাও 
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বাক্ধাই ২ 

কম্পমান দেহ ওরে! মতনারীবুন্দ 

আসিছে জেউস.-পুত্র পরমেশ 

মথিম্না প্রাসাদ উধ্ব-অধ-রূপে । 

তৃতীয় বৃত্তান্ত 
( কিওমুসস প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে ) 

দি। পরদেশী ওগো নারীদল! ভয়ে কি এতই বিভোল 
মাটিতে পড়ে আছ? তোমর! দেখেছ বুঝি ৬০৫ 
বাক্খস পেস্থেযুসের ঘর ঝাঁকিয়ে চুরমার করছে। 

ওঠোঁ, বুকে বল ধরো, দেহ থেকে কীপুনি ঝেড়ে ফেলেচ। 
খে । বাকখস-উৎসবে প্রকাশিত ওগে! মহাজ্যোতি ! 

নিভৃতে একাকী ছিলাম; তোমায় দেখে এখন কী আনন্দ! 

দি। ভিতরে আমায় নিয়ে গেলে তোমরা কি এই ভয়ে নিরাশ হয়েছিলে ৬১০ 

যে, আমি পেন্ছেয়ুসের অন্ধ-কারাগারে বন্দী হব? 

খো। কেনই বা না? তুমি বিপাকে পড়লে আমার রক্ষক কে হবে? 
কিন্তু সেই অধাগ্িকের হাতে প'ড়ে মুক্তি পেলে কী ক'রে? 

দি। আমি অনায়াসে অক্লেশে নিজেকে মুক্ত করেছি। 

খো। সেকি শক্ত কড়ায় তোমার হাত ছুটে! বাধেনি? ৬১৫ 

দি। এতে আমি তার দর্প ভেঙ্গে দিলাম। আমায় বাঁধছে ভেবে 

শূন্য আশার মোহে পড়ে সে আমায় ছোয়ওনি, ধরেওনি। 

যেখানে নিয়ে আমায় আটকে রাখল, সেখানে ভাবার কাঁছে 

একটি ষাঁড় দেখল । তার হাটু ও খুর জড়িয়ে শিকল বাধতে বাধতে 
সে রাগে গরগর করতে লাগল, ঘামে নেয়ে উঠে ৬২০ 

ঠোট কামড়াতে লাগল । আমি কিন্ত তার পাশে 

আবাঁমে বসে তামাঁসা দেখতে লাগলাম । ঠিক এমনি সময় 
বাক্খম এসে ঘরখান! ঝাঁকিয়ে মায়ের সমাধির পাশে 

আগ্তন জেলে দিলেন। এই দেখেই গেন্ছেঘুদ ঘরে আগুন লেগেছে ভেবে 
এদিক-ওদিক ছুটোছুটি ক'রে ক্রীতদাসদের হাক দিয়ে জল আনতে ৬২৫ 

, ৰলল। প্রত্যেক ভৃত্যই কাজে ব্যশু হয়ে উঠল--সবই পগুশ্রম ৷ 

. আমি মুক্ত হয়েছি ভেবে সে সে-কাজ ছেড়ে 
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ঘরের ভিতর থেকে কৃষ্ণ কপাঁণ টেনে নিয়ে এগিয়ে এল। 

তখন মনে হয়--আমার ধারণ! বলছি--ধ্বনিময় কক্ষের মধ্যে 

এক মায়ামুতি গ'ড়ে তুললেন। গে্েমুল ঝাঁপিয়ে পড়ে 

আক্রমণ করল; ৬৩০ 
আমার গল। কাটছে ভেবে সে শ্বচ্ছ বাতাসেই আঘাত হানতে লাগল। 

এসব ছাড়াও বাকখম অনেক ভাবে তাকে অপাস্থ করলেন। 

তার প্রাসাদ ভূমিসাৎ করলেন। তার গৃহের ধ্বংসাবশেষ দেখে 
আমার বাধনই তার জাল! হয়ে উঠল। অবসাদে 

কপাণ ফেলে দাড়িয়ে আছে। কারণ য়ান্ুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে ৬৩৫ 

লড়তে সাহস করেছে । আমি কিন্তু ঘর থেকে অনায়াসে বেরিয়ে এসে 

পেস্থেছুমকে আমল ন! দিয়ে তোমাদের সামনে হাজির । 

মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে ভারি পদক্ষেপের আওয়াজ উঠছে। 
এক্ষুনি সে আমাদের সামটন আসবে । এসব সম্বন্ধে সে এখন 

কী বলবে? 
যতই সে বড়াই করুক না কেন, আমি তার বাখানি সহজে সইব। ৬৪০ 
কারণ জ্ঞানী ক্রোধ দমন ঝরে প্রশাস্ত থকেন। 

( পেস্থেচুসের প্রবেশ ) 

পে। অনেক দুর্ভোগ ভূগেছি। হাতছাড়। হল পরদেশী 

সবেমাত্র যাকে শৃঙ্খলের বাধনে অসহায় রেখেছিলাম । 

একী? লেযষেএখানে? 

ব্যাপারট! কী? কী ক'রে বেরিয়ে এসে তুমি ৬৪৫ 

এই প্রাপা্গের সামনে উঠলে? 

দি। ভ্তপ্ধহও। মন্থব হোক তোমার ক্রোধের পদক্ষেপ । 

পে। বীঁধন খুলে কী ক'রে বেরিয়ে এলে ? 

দি। আমি কি বলিনি--তুমি কি শোননি-_-যে, একজন আমায় মুক্ত করবে ? 
পে। কে? সব সময় তুমি উদ্ভট কথা! বলছ। ৬৫০ 

দি। মানুষকে যিনি দেন ফল-পগ্রচুর দ্রাক্ষালত!। 

পে। (যিনি সুরার নেশায় খেবীয়দের শাসন করতে চান ? )৩৪ 

দি। দিওছুসসকে নিয়ে চমৎকার তোমার অগ্রন্তত প্রশংসাটি। 

পে। আমার আঁদেশ--চারিদিককাঁর গৃজদ্বার রুদ্ধ করে|। 
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দি। এ কীকাণ্ড? দেবতার! কি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আসতে পারেন না? 
পে। বিবেচনার অবসর যখন নয়, তখনই তুমি বিবেচক। 
দ্রি। বিবেচনার অবসর যখন বেশি, তখনই আমি বিবেচক। 

আগে কিন্তু শুনে বোঝে! কী সংবাদ 

তোমার দূত পাহাড় থেকে নিয়ে এল। 

আমি আছি, পালাব ন1। 

(দূতের প্রবেশ ) 

দূত। থেবাই-দেশের অধীশ্বর হে পেস্ছেষুস ! 

আমি আসছি কিথাইরোন৩৫ ছেড়ে 
অঝোর যেখানে শুভ্র তুষারের চটুল আসাব। 

পে। জরুবি কী খবর নিয়ে আঁসছ? 
দূত। আমি দেখে এলাম সেই সব মত্ত শুভ্রতম্থ বাক খে-দের 

যার! আবেগের দংশনে শহর থেকে ছুটে গেছে। 

তোমায় হে রাঁজা, এবং শহরকে বলতে উৎস্থক আমি 

কী অদ্ভুত, কী তাক-লাগানে! কাণ্ড তারা কবছে। 

কিন্ত আমি জানতে চাই ওখানে কী ঘটছে 

তা নির্ভয়ে তোমায় বলব, না! চেপে যাব। 

হে রাজা! আমি ভয় করি তোমার কোপন স্বতাব, 

তোমার মেজাজ এবং তোমার রাজকীয় অধৈর্য । 

৯ 

৬৫৫ 

৬৬৬ 

৬৬৫ 

৬৭৬ 

পে। বলবো, বলো; তুমি আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিবাঁপদে যেতে পারবে । 
সংলোকের উপর রাগ করা! শোভন নয়। 

বাক্ধেদের সম্বন্ধে তোমার সংবাদ যত ভয়াবহ হবে 

তত ভয়াবহ শাস্তি তাকে দেব যে মেয়েদের 

শিখিয়েছে এমনি কুৎসিত কলা । 

দূত। পৃথিবী-তাপন প্রথম রবিকরে 
চারণভূমির অভিমুখে 
পশুপাল পাহাড় বেয়ে উঠছে 

এমনি সময় দেখলাম নর্তকীক্দের তিনটি দল। 

প্রথম দলের নেত্রী আউতনয়ে, দ্বিতীয়ের 

তোমার মা আগাওয়ে, তৃতীয়ের ইনে!। 

৬৭ 

৬৮০ 
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সকলেই শরীর এলিয়ে শুয়ে আছে। 

কেউ কেউ পাইনের গায়ে কেশদামের ঠেসান দিয়ে আছে? 

কেউ কেউ আরামে মাটিতে ওক-পাতায় 

মাথ! রেখেছে সরল শালীনতায়--তুমি যেমনটি বলেছিলে, 

মদদে মাতালও হয়নি, রেণুরবে নিভৃত অরণ্যে 

আফ্রদিতে-র সন্ধানেও যায়নি । 

তোমাব ম! বাকখেদের মধ্যে ঈাড়িয়ে 

সশৃঙ্গ পশুদের ছাম্বারব শুনেই 
ঘুম থেকে শরীরগুলে! নেড়ে তুলতে চেঁচিয়ে উঠলেন। 

তার! চোখ থেকে নিবিড় ঘুম ঝেড়ে ফেলে 

খাড়া হয়ে উঠল-_সলাজ কমনীয়তার কী চমৎকার দৃশ্থা। 

যুবতী, বৃদ্ধা, অপরিণীত। কুমারী । 

তার! প্রথম কাধের উপর চুল খুলে দিল ১ 

যাদের কটিবন্ধ শিথিল ছিল, তারা 

মুগচর্ম এটে নিল, যে সাপগুলে দিয়ে কৃষ্ণসার-চর্ম 

কোমরে জড়িয়ে বাধছিল, তারা তার্দের গাল চাটছিল। 

কেউ কেউ মৃগশিশু ও বন্য বুকশাবকদের 
বাহুবন্ধনে জড়িয়ে শুভ্র শ্তন্তদ্ান করছিল-_ 

সগ্যজাত শিশুদের ছেড়ে এসেছিল 

স্কীত্তনী এ জননীর । তার! মাথায় পরল 
আইভি, ওক ও ফুলেল ইউয়ের মুকুট । 
একজন ধির্গাস্ হাতে ণিয়ে পাথরে ঘা দিতে লাগল; 

সঙ্গে সঙ্গে ফিন্কি দিয়ে উঠল উচ্ছল জলের বর্ণ । 
আর একজন মাটিতে লাঠি ঠুকতেই 
দেবতা সেখান থেকেই মদের ধারা ছুটিয়ে দিলেন; 

শুত্রপানীয় পিপান্থরা 

আহ্কুলের ভগ। দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতেই 

পেল দুধের প্রবাহ । আইভি-মগ্ডিত ধির্সাস্ থেকে 

বিশ্গু বিন্দু বরতে লাগল স্থম্থাছু মধুর ধার!। 
উপস্থিত হয়ে এসব দেখলে তুমি যে গেবতাকে এখন 

৬৮৫ 

৬৯০ 

৬৯৫ 

০৩ 

৭১০ 



বাকখাই ৩১ 

অবজ্ঞ! করছ, তাঁরই কাছে যেতে প্রার্থন। নিয়ে । 

আমর! গোপালক ও মেষপালকেরা একভ্র হয়ে 

মেয়ের! যে সব ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত কাণ্ড করছিল, ৭১৫ 

তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক বাধিয়ে দিলাম । 

আমাদের মধ্যে শহর-চল! এক বাগ্ী 

আমাদের সকলকে বলল £ “পর্বতের পবিত্র মালভূমির 

ওগো! অধিবাসীরা ! তোমরা কি চাও আমরা 

পেস্থেযু-এর মাতা আগাউয়ে-কে বাকৃধস-উৎসব থেকে ধ'রে নিয়ে ৭২০ 

রাজাকে প্রসন্ন করব 1? তার কথ! আমাদের ভাল লাগল 

এবং ঝোপের পাতার আড়ালে লুকিয়ে 

আমর! ওত পেতে রইলাম । এদিকে মেয়ের! যথাসময়ে 
নাচের শুরুতে থিরসাস ছুলিয়ে 

সমস্বরে জেউস-তনয় ধ্বনিময় ইয়াকৃখসকে ৩৬ শ২৫ 
আবাহন করতে লাগল । শিথিল পর্বত ও বন্যপশুরা 

সমতালে নাচতে লাগল । উত্তেজনায় অস্থির কিছু থাকল না। 

লাফিয়ে উঠে আগাউফে আমার কাছে এসে পড়লেন; 

আমিও যে ঝোপে লুকিয়ে ছিলাম ত1 ছেড়ে 

তাকে ধরবাব জন্য সম্মুখে ছুটে গেলাম। ৭৩০ 

কিন্তু তিনি চেচাতে লাগলেন £ “ওহে ! আমার ক্ষিপ্রপ? কুকুরীদল ! 
হায়! আমরা এদের শিকার হলাম । তোমব। এগিয়ে এসো, 

আমায় অনুসরণ করে! থির্সাস-প্রহরণ হাতে নিয়ে।” 

আমরাও পালিয়ে বাকৃখেদের বিদারণ থেকে 

রক্ষা পেলাম । তারা কিন্তু নিরস্ত্র হাতে ৭৩৫ 

তৃণভূমিতে চারণশীল পশুদের তাড়!তে লাগল । 

তুমিও দেখতে পেতে এক মহিল। হাম্বারবরত 

পূ্স্তণী এক বৎসতরীকে নিজের হাতে ফাড়ছে। 

অন্তেরা গরুগুলোকে টুকরে! টুকরে। করছে । 
দেখতে পেতে পাজরা, চের1 খুরগুলি ৭৪৩ 

এদিক ওদিক ছড়ানো আছে; কতক বা! রক্তাপ্ুত অঙ্গ 

পাইনের ভালে ঝুলে রক্ত ঝরাচ্ছে। 
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শিউ বাকিয়ে উত্তেজিত ষশড়গুলি 

তরুণীদের হাঁজার হাজার হাতের গত তোয় 

হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ছে । 

তোমার বাজকীয় চোখের নিমেষের চেয়েও 

ভ্রুততায় তার! ধাড়গুলোব ছাল খুলে নিচ্ছে। 

তারপর ছোটাব চোটে উড়ন্ত পাখিদেব মতে। 

তার! গিয়ে উঠল আসোপস-নদীর ধারে 

পেবাইয়ের সমৃদ্ধশস্ত-ভাগ্ডার নিম্ন সমতলে । 

কিথাঁইবোন্ পর্বতেব পাদদেশে ৎিয়ায় 

ও এরুখণয় এসে শঙ্রদেব মতো 

'তারা এদিক ওদিক উল্টোপাণ্টা ক'বে সব কিছু 

তচনচ, ক'বে ফেলল। গৃহ থেকে ছিণিয়ে আনল শিশুদেব। 

যা কিছু কাধে ফেলে রাখল, সে সব বাধন ছাড়াও 

আঁকডে বইল এবং কালে! মাটিতে পডল ন]। 

তাদের হাঁতে ণ| ছিল পিতল, না ছিল লোহ।। 

চুলে বইছিল আগুন, তবু পুডল না। বাঁকখেদেব আক্রমণে 
ক্রুদ্ধ হ"য়ে লোকের। অস্ত্র তুলে নিল। 

তখন, হে বাজ! এক আশ্তর্য দৃশ্য দেখতে হল। 

তার্দের নিশিত তীবগুলি বক্ত ঝরাতে পাবল না, 

ববং বাকথের! হাতের ধির্গাস ছুঁড়ে 

ক্ষত করল , পালাতে বাধ্য কবল 

নাবীর! পুরুষদের, দেবতাব বিন! সাহায্যে নয়। 

তারপর তারা ফিরে গেল যেখান থেকে এসেছিল 

দেবতার দেওয়া সেই ঝর্ণার কাছে। 

তাঁর। রক্ত ধুয়ে ফেলল , সাপগুলে। এদিকে জিভ দিয়ে 

রক্ত-বিন্দু চেটে চেটে তাদের গালগুলে! কাস্ত কবে তুলল । 

অতএব হে বাজা! এই দেবতা যেই হোক না কেন 

ত'কে শহরে অভ্যধিত করো | নানা মহিমা ছাঁডাও 

লোকে বলে, আমি শুনেছি, 

তিনি মানুষকে দিয়ে থাকেন ছুঃখান্তক মির] | 

৭8৫ 

প৫০ 

৭৫৫ 

৭৬০ 

৭৬৫ 

৭৭০ 



বাকৃধাই 

মদদির! ছাড়! প্রেম নেই, 

মাচছমকে আনন্দ দেবার মতে! বাকি থাকে না আব কিছু 

খে । রাজার কাছে সোজা কগায় বলতে 

ভয় পাচ্ছি; তবুও বলব। 

দিওমুসম কোনে দেবতাব চেয়ে ছোট নন। 

গে। জলন্ত অগ্নির মতো বাক্খেদের পাপাচারের আঁচ 

আমাদের গায়ে লাগছে-হেলান-এব চোখে মহালজ্জা। 

কিন্ত 'আর দ্বিধা করব না। এলেকজ্া-তোবণে যাও; 

বলে। গিয়ে সকল ঢালীকে। 

ভ্রুতপদ অশ্বাবোহীকে, 

যারা ফলক পোলার, যাবা ব্বহস্তে ধনুগুণে ট*কাব তোলে-- 

বলো। তাদেব বাকখেদেব বিরুদ্ধে অভিযান কবতে | 

কাবণ, শাবখীদেব হাতে যে নিযাতন সইছি, 

তাঁব তুলনা নেই । 

দি। হে পেন্থযুস ! নামার কথা শুনেও তোমাৰ মতি বদল'চ্ছে না। 

আমি কোমাব হাতে নিগৃহীত হয়েও 

বলছি, দ্বেতাব নিকন্ধে মখ্বগহণ তোমার উচিত নয। 

শান্ত হয়ে থাকো । উতৎসব-মুখব পর্বত থেকে 

বাকখেদেব তাডা কবলে ধ্বনিময় তা সইবেন না। 

পে। তুমি কি আমায় শিক্ষ। দিচ্ছ? বন্ধন থেকে সুক্তি পেয়েছ 
এই তো যথেষ্ট । আবাব শাস্তি দেব শাকি? 

দি। আমি বব" এই দেবেব উদ্দেশে বলি দিতাম, ক্রোধে 

অঙ্কুশেব নাঘাতের প্রতিবোধ কবতাম নাত তুমি যে মানুষ, 

দেবতা নও। 

পে। বলিউ দেব-_-শাবীনলি। এই তাদের পাওন|। 

কিপাইবোন্-এব কু্ধে কুজে অনর্থ ঘটাবে। 

দি। তোমরা সকলেই পালাবে । কী লক্জাই না পাবে পিতলেব ঢাল 

যদি বাকৃখেদেব খির্সাস-এর আখাতে মুখ ফিবিয়ে ন্যে। 

পে। এ পরদেশী অতি খল; তাঁর সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ছি। 

শির্ধাতনে বা আক্রমণে গে মুখ বন্ধ কববে না। 
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ফি। বন্ধু! হুব্যবস্থার এখনে! স্থযোগ আছে। 

পে। কীকরে? আমার ক্রীতদাসদের ক্রীতদাস হয়ে ? 

দি। আমি এ মেয়েদের বিনা অদ্দে এখানে নিয়ে আসব । 

পে। এ'যা! তুমি আমার বিরুদ্ধে ছলনার কু-মতলব আঁটছ ! ৮০৫ 

দি। কীছ্লনা? ইচ্ছা করলে কলাগ্তণে আমি তোমায় বাচাতে পারি। 

পে। তাদের সঙ্গে তোমার যোগসাঁজশ আছেঃ যাতে নাচে ছেদ শা পড়ে। 

দি। হা, যোগসাজশ। সত্যি! কিন্ত দেবতার সঙ্গে। 

পে। তোমরা আমার অস্থ নিয়ে এসো । আর তুমি থামে! 

দি। শোনো শোনো! তার! পরতে একসঙ্গে কী ক'রে বিহাব করে ৮১৩ 

তাই চোখে দেখতে চাও তো! 

পে। নিশ্য়ই ! হাজার হাঁজার সোনার তালের বিনিময়ে । 

দ্ি। তা দেখবার এমন ব্যাকুল কামনা হল কেন? 

পে। হল বটে, কিন্ত পানোন্মত্তাদের দৃশ্ট আমার পক্ষে রেশকর হবে। 

দি। তুমি কি তাহ'লে সানন্দে ক্লেশকর দু দেখবে? ৮১৫ 

পে। পাইনের ছায়ায় চুপচাপ বসে দেখতে চাই । 

দি। চুপিসারে গেলেও তার! কিন্তু তোমায় খুঁজে বের করবে। 
পে। প্রকাশ্টে যাব। ঠিক বলেছ তুমি। 
ক্রি) আমি কি তোমায় নিয়ে যাৰ? পথে নাষবে তুমি? 

পে। যত শীঘ্র নিয়ে চলেন। আর তর সইছে না। ৮২৩ 

দি) তাহলে সারা অঙ্গে ক্ষৌমবাস জড়িয়ে নাও। 

পে। একী? পুরুষ থেকে কি নারাতে রূপান্তরিত হব ? 

দি। যাতে তারা তোমায় পুরুষ দেখে মেরে না ফেলে । 

পে। বেশ বলেছ। আবার তোমায় বুদ্ধিমান ব'লে মনে হচ্ছে । 

দি। দিওনুসস আমায় সবই শিখিয়েছেন। ৮২৫ 

পে) যেন্ুশিক্ষ। আমায় দিচ্ছ 'ত| কাজে লাগব কী কবে? 

দি। ঘরের ভিতরে গিয়ে আমি তোমায় সাজিয়ে দেব। 

পে। কী পোশাকে ? মেয়েলি পোশাকে ? আমি লজ্জায় পড়ব। 

দি) ত। হ'লে বাক্ৃথেদের প্রত্যক্ষ দেখবার আগ্রহ বুঝ জুড়িয়ে গেছে 

পে) কী পোশাক আমায় পরিয়ে দেবে বলছ ? 
ছবি তোমা মাথায় এলিয়ে দেব এলো চুল। ৮৩০ 



বাক্খাই 

পে। তোমার কল্পিত প্রসাধনের দ্বিতীয় দফাটি কী? 
দি। চরণচুহ্বী ঘাগর! ৷ মাথায় পরাব কেশবদ্ধনী । 
পে। এছাড়! আর কিছু পরাবে ? 

দি। হাতে ধির্পাস) গায়ে কুষ্ণসার-চর্ম । 

পে। আমি কিছুতেই মেয়েলি পোশাক পরতে পারব না । 

দি। তা হ'লে বাকৃখেদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার রক্তপাত হবে। 

পে। ঠিক কথা । আড়ি পেতে দেখবার আগে ওখানে 'পৌঁছতে হবে। 

দি। নষ্টামি দিয়ে নষ্টামি ওপড়ানোর চাইতে এটা অনেক ভাল। 

পে। কী ক'রে কাদ্মস-শহর দিয়ে অজান্তে যেতে পারব? 

দি। গ্রপ্ত পথে আমরা যাব; আমি নিয়ে যাব পথ দেখিয়ে। 

পে। সবই ভাল যদি বাকৃখের। দেখে না হাসে। 

আগে ঘরে যাই; পরে ভেবে দেখব কোন্টা উচিত। 

দি। দেখবে দেখো, কিন্ত আমার পক্ষে সবই তৈরি । 

পে। আচ্চা, যাচ্ছি। হয় সশঙ্ক হয়ে যাৰ 

ন। হয় তোমার পরামর্শে চলব । 

( পেস্ছেযুস প্রাসাদে ঢুকলেন ) 
দি। হে নাবীবৃন্দ! লোকটি ফাদে পা বাড়াচ্ছে। 

এ বাকৃখেদেব কাছে পৌঁছবে; দেখানে মৃত্যু দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে। 
হে দিওনুসস! এখন তোমার কাজ। কারণ তুমি দুরে নেই। 
ওকে শাস্ত দেওয়া যাক। প্রথম অবুঝ পাগলামি ভরে 

ওর মাথাট! দাও গুলিয়ে। মাথা ঠিক থাকলে 

মেয়েলি পোশাক পরতে কিছুতেই রাজী হবে না। 

কিন্ত মন থেকে ছাড়া পেয়ে সে এটা পরবে । 

আমি তাকে শারীবেশে শহরের মাঝ দিয়ে শিয়ে যাবার সময় 

থেবীয়গের পরিহাসের পাত্র তাকেই ক'রে তুলতে চাই 

যে ক্ষণপৃবে আন্ফালন প্রকাশে ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছিল । 
আমি যাচ্ছি পেস্থেযুলকে মেই বেশ পরাতে 

য।নিয়ে মায়ের হাতে নিহত হ'য়ে 

সে পাতালে প্রবেশ করবে । এমনিভাবে সে চিনবে 

জেউস-তনয় দিওলুসসকে যিনি ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার-_ 
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যেমন অতি ভয়ঙ্কর, তেমনি মানুষের কাছে পরম কারুণিক। 

( দিওসুসস প্রাসাদে ঢুকলেন ) 

খোরস চতুর্থ গাথা 
স্তবক 

আবাঁর কি দীর্ঘবাম! রজনীতে 

নুত্যে নৃত্যে শুভ্র পদ করিব বিন্যাস 

বাকখস-মত্বতায় মাতি' 

শিশিরা্র বায়ে দোঁলাইয়া মোর গ্রীবাখাঁনি ? 

তরুণী হরিণী যথা! উপবনমাঝে 

লীলা করে শ্যামল প্রমোদে, 

ছাড়। পেয়ে দুরস্ত তাড়ন। হ'তে 

রক্ষীর নাগাল টুটি' 

উত্তরিয়! চলে দৃঢ় গ্রন্থি জাল। 
ব্যাধেরা যখন উচ্চকণ্ঠনাদে 

লেলায় কুকুরে, 

হরিণী তখন মহাত্রাসে পদক্ষেপে তুলি ঝড় 

লাঞ্ষাইয়া চলে নদী'তীরে সমতলে 
তরুণ তরুর কিশলয়চ্ছায়ে 

জনহীন বনমাঝে জুড়ায় পিজেরে। 

প্রজ্ঞা! কাহার নাম ? 

শত্রুশিরে বিজয়ীর হস্ত-চাপ হ'তে 

মান্ষের কাছে 

দেবতার শ্ুভতর দান আর কি বাআছে? 

কাস্থ যাহ, নিত্য প্রিয় তাহা । 

প্রতিস্তবক 

দেবতার তেজ মন্দচারশ বটে 

কিন্তু তবু প্রয়োগে অমোঘ হয়ে 

৮৭০ 

৮৭৫ 

০৮1৮০ 



বাকখাই ৩৭ 

ঝখজু ক'রে তোলে 

আত্মস্ভরী দষ্ঠীজনে-_ ৮৮৫ 

ছন্নমতি যে জন নাহি পূজে দেবে 

কিন্তু কুটিল রহস্তে 

গুপ্ধ করি' কালের মন্থর পদ 

দেবগণ তাড়ায় অশুচিরে। 

জ্ঞানে ও কর্মে ৮৯০ 

কোঁনে! জন নাহি যাবে খত অতিক্রমি' ) 

অন্পই হাবাঁয়ে যায় যদি মাশি দেবতাঁরে_ 
সেযাহ।ই হউক শা কেন-- 

শন্তির আধার দেব 

কাঁলের বিবর্তে চির রব, ৮৯৫ 

শিত্য জাগবণ যাব প্রকৃতি-অন্তরে | 

প্রজ্ঞ! কাহাব শাঁম ? 

শঞ্শিরে বিজয়ীর হস্ত-চাঁপ হ'তে 

মাভতষব কাছে 

দেবতার শুততর দান আব কাঁবাআছে? ৯০৩ 

কান্ত যাচা, নিত্যপ্রিয় তাহা । 

নুলগায়েন 

কত শ্খী সে, সমুদ্রেব ঝড় হ'তে ত্রাণ পেয়ে যে 

বন্দবে উঠেছে আসি'; 

ক'ত সুখী মে সংকট-উত্তীর্ণ যে। 

ধনে ও শক্তিতে ৯০৫ 

কেহ বা অন্ধেরে ছাপায়ে ওঠে । 

সহস্র সহম্ত্র আশা! উতলিয়া! ওঠে ॥ 

পরিণামে কিছু আশ! সমপিত সুখে, 

অবশিষ্ট আপনি ঝরিয়া পড়ে । 

জীবিত যে দিনে দিনে সুখময় ৯১৬ 

তাকে বলি ভাগ্যবান ॥ 



৩৮ খেবীয় নাটকগুচ্ছ 

চতুর্থ বৃত্ান্ত 
( দিওমুসস ও পেস্ছেযুদ-এর প্রবেশ ) 

দি। হছেপেস্থেযুন! বলি শোনো । পাপীর উৎসাহে 

উৎসাহিত তুমি অন্রষ্টবাকে দেখতে চাও বুঝি। 

প্রাসাদেব বাইরে এসে দেখ! দাও। 

বাকখস-এব মতা ভক্তার বেশে 

গোপনে দেখতে যাবে তোমাব মাকে ও তাঁব দলৈব কাজ। 

তোমায় দেখাচ্ছে কাদমস-এব এক মেয়ের মতো । 

পে। সত্যি! আমি যেন দেখছি দুটে! সুর্য। 

আমি দেখতে পাচ্ছি দুটো থেবাই ও সপ্তদ্াৰ গ্রাচীব। 
মনে হচ্ছে তুমি যেন ষাঁড় হয়ে আমায় পথ দেখাচ্ছ। 

আব তোমার মাথায় গজাচ্ছে শিউ,। 

কখনো কি পশ্ত ছিলে? এখন তো! তুমি বুষে বপাস্তরিত। 

দি। এখন দেবত! আমাদেব দহচব , আগে স্থ্মনা ছিলেন না, 

আজ কিস্কু অনুকূল। এখন দ্রষ্টব্কে দেখছ। 

পে। কেমন দেখাচ্ছে আমায়? ইনে। বা আমাব ম! 

আগাউয়ে-র অঙ্জহাব কি আমাব মধ্যে দেখতে পাচ্ছ ? 

দ্ি। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যেন তাদ্বেবও দেখছি। 

একী? তোমাব একটি অলক যে ঝুলছে। 

কিন্তু আমি তো এটাকে কেশবন্ধনীতে জভিয়ে রেখেছিলাম । 

পে। প্রাসার্দের ভিতরে মাথা নেড়ে নেড়ে 

নাঁচবার সময় মামি এটাকে খুলে ফেলেছিলাম । 

দি। তোমার প্রসাধনের দায়িত্ব আমার-- 

আমিই আবার এটাকে তুলে বাধছি । মাথা তোলো। 

পে। দেখো! তুমিই সাঁজাচ্ছ। আমি তো তোমার হাতেই । 

দি। শিথিল তোমার কটিবন্ধন ১ ঘাগরার ভাজগুলিও 

পায়েব উপর সমান হ'য়ে পড়ছে ন1। 

পে। আমার মনে হচ্ছে ভান পায়ে ঠিকই আছে, 
কিন্তু বাঁ পায়ে ওপরে উঠে গেছে। 

ছি। নিশ্চয়ই তুমি আমায় তোমার সের! বন্ধু বলেই মানবে 

৯১৫ 

৯৩ 

৯২৫ 

৯৩০ 

৯৩৫ 



বাক্থাই 

যখন তুমি তোমার ধারণার বিরুদ্ধে দেখবে বাক্খেরা শাস্ত সংযত । 

পে। ডান ও বা হাতের কোন্টায় ধির্সাস নিলে 

আমায় ঠিক বাকধে-ব মতো দেখাবে ? 
দি। তুমি নেবে ভান হাতে, সঙ্গে সঙ্গে ভান পা বাড়াবে । 

তোমাঁব মতান্তবেব জন্য ধন্যবাদ ! 

পে। বাঁকৃখেবা যেখাশে নাচে কিথাইবোন.-এর সেই ঢালু অঞ্চলকে 

আমি কি কাধে ক'বে বইতে পাবব? 

দি। ইচ্ছেহলে বইবে। আগে তোমার মণ স্থস্থ ছিল না, 

এখন কিন্তু যেমন হওয়া উচিত তেমনটি । 

পে। হাতে কি শাবল নেব? অথবা কাধ ও বাঁধ চাপ দিয়ে 

নিজের হাঁতে পাহাঁড়টা উপড়ে নেব? 

দি। না না, ভেঙে দিও ন! অপ্পবাদের মন্দিব 

'মাব সৃব্লীমুখব পাঁন-এব৩৮ বিহাবভূমি | 

পে। চমৎকার কথা! বাহ্বলে মেয়েদেব জয় কবতে নেই। 

মামি লুকিয়ে থাকব পাইন-বণে। 
দি। তুমি লুক্যে থাকবে এমন লুকোবার জাগায় 

মা বাকথে-সন্ধানী কপট-চরেব যোগ্য । 

পে। আমাব মনে হচ্ছে ওবা যেন কুর্সেব পাখি-- 

কমনীয় প্রেমেব জালে আটকানো । 

দি। তাই তো তুমি তাদেব প্রহবায় প্রেবিত। 

৯৪৩ 

৯৪$ 

১৫৫ 

৯6৫ 

তুমি হুয় তো! ওদেব ধবতে পাঁধবে--তাদ্র হাতে আগে যদি না পড় । ৯৬৭ 
পে। আমায় নিয়ে চলো! খেবাইয়েব মাঝ দিয়ে, 

কাবণ মামিই তো৷ এই অতিসাহসেব কাজে সকলেব মশ্যে একমাত্র পুরুষ! 
দি। তুমি এক!-সকল শহবেব প্রায়শ্চিত্ত তুমি একেবাবে একা। 

তাই তো যোগ্য ছুঃসময় তোমাৰ জন্য অপেক্ষিত। 

এখন চলে৷। আমি তোমায় নিবাপদে শিয়ে যাচ্ছি। 

মেখান থেকে কিন্ত আব একজন তোমায় ফিরিয়ে আনবে। 

পে। হ্যা, আমার জীবদাত্রী । 

দি। সকলের প্রত্যঙ্গে। 

পে। তাই তো! যাচ্ছি। 
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দি। তুমি ফিরবে বাহুনে। 
পে। আহ1! কতই না আরামে! 

দি। তোমাব মায়েব হাতে । 

পে। কোমল জীবনে ঠেলতে চাইছ ? 
দি। কোমল জীবন? তবে তাই। 
পে। তাই তো” আমাব প্রাপ্য । 

( পেস্ধেযুস-এব প্রস্থান ) 

দি। নির্মম তুমি নির্মম । তুমি চলেছ এমন শির্ম ছুঃখেব দিকে 

যা তোমায় দেবে আকাশম্পশ খ্যাতি । 
হে আগাউয়ে! তোমাব হাত বাড়াও। হাত বাড়া ও ওগে! 

কাদমস-এব আপন ছুহিতাঁবা। আমি এই তরুণকে নিয়ে চলেছি 

এমন এক মহাযুদ্ধে যাতে বিজয়ী হব আমি, 

বিজয়ী হবে ধ্বনিময়। অবশিষ্ট যা, তা হবে প্রকট । 

৯৭০ 

৯৭৫ 

( ছিওমুসস-এব প্রস্থান ) 

খোরস পঞ্চম গাথা 
স্তবক 

য'ও, লুসসা-র *৯ ক্ষিপ্র কুকুরেবা, ছুটে যাঁও পাহাড়ে 

কাদ মদ-এৰ কন্তারা যেখ! দলে দলে নাচে। 

মন্ততার অগ্কুশ ত।নো নারীদলে £ 

হেখা ধাঁয় মোহিনীব সাজে 

বাকখে-সন্ধাণী ৫ ক্ষিপ্ত চর । 

খাড়াই পাহাঁড় হতে মাঁতা তারে প্রথম হেরিবে 

লক্ষ্যকাবী তক্করেরে যেন 159 

বাকৃখেদলে উচ্চস্বরে ডাকিয়া! কহিবে £ 

“ওরে ও ব!কৃধেগল| গিরিঢারী কে এ সন্ধানী 
পর্বতে পর্বতে আসে- মাসে 

কাদ অস-কন্যাদের কাছে? কে দিয়েছে জন্ম তারে? 

নহে সে, কু নহে মানবীর গর্ভজাত।, 

নিশ্চয়ই আত্মজ্জ লে বন্ধ সিংহিনীর 

৯৮০ 

৯৮৫ 



বাকখাই 

অথব লিবীয় গর্গোর পুত্র 1৮৪১ 

মূর্ত হোক শাসন-বিধাত্রী, 

মূর্ত হোক খড়গপাণি 

হালুক গ্রীবায় তাবে-_ 

নিরীশ্বর নির্লজ্জ শিষাতক 

এখিওন-সন্ভান পৃথিবীব গর্ভজাত। 

প্রতিস্তবক 

অন্তায়-মতলবী যে অসংযত-ক্রোব3 ২ 

তব উতসবেব তবে, হে বাকখস, 

তব মাতৃসমাবোহ হেতু ক্ষিপ্ত মন 

অলীক দস্ভাশ্রয়ী সে-- 

মনে ভাবে বলে জিনিবে যাহা স্বতই অজেয় । 

'তাব তরে মৃত্য আসে চিন্তাব শোধনবপে। 

বিন! তকে দৈব ইচ্ছায় অ'তবসমপণ) 

মরঙ্াতাব স্বীকৃতিতে নিশোক জীবন । 

নহি হিংসি জ্ঞান, 

কি্ঠ ক্বধ মোব অন্যতব লক্ষোব সন্ধান 

মহশীয়, প্রতঃক্ষগোচর । সাধ্য মোর সুন্দরের মাক 

জীবনেব নিতা সন্ভবণ, অহনিশি শুদ্ধ ধমাঁচাব, 

দেবতাঁবে পৃজি' অন্যায় কমেব শান্তিব 

অব্যাহতি লাভ। 

এসো, শাসন-বিবাতা | 

মুর্ত হও খজাপাণি 
গ্রীবাপথে হানে তাবে 

নিরীশ্বব নির্লজ্জ শিধাতক 

এখিওন-এর প্রর্থীজাত সন্তান । 

মৃতি ধরো খষভের, 
মুতি ধরে বন্শির! দ1নবের,৪৩ 
মৃতি ধরে অগ্রিদীপ্ড কেশরীর ! 

৪১ 

৯৯৩ 

৯৯৫ 

১৩৩০ 

১৯০৩৫ 

১৯০১০ 

১০১৫ 
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এসো, এসো! হে বাকৃখস! 

এসে! অধরে ধরিয়া হাসি ১৩২৭ 

বাকৃখেদের শিকারী কণ্ঠে 

বেধে দাও মরণের ফাস। 

সে যে আসে বাঁপায়ে পড়িতে বাক্খেদলে। 

পঞ্চম বৃত্তান্ত 

দ্বিতীয় দূত। হায়রে বংশ! হেলান-এর মাঝে ধন্য ব'লে 
পূর্বপরিচিত হায়বে বংশ! 

হায়বে। সিপোনীয় বৃদ্ধ রাজা! তুমিই আরেস-এব ক্ষেত্রে ১০২৫ 
ঝুনেছিলে সর্প দানবের পৃর্ীজাত ফসল । 
ক্রীতদাস হয়েও তোমার জন্য আমাঁব কতই না শে।ক! 

প্রভুর ছৃতাগ্য অনুগত ভূত্যের হৃদয় স্পর্শ কবে। 

খো। একী? বাকৃখেদের সম্পর্কে তোমার কি কিছু নূতন কথা আছে? 

দুূত। এখিওন-এর পুত্র পেস্ছেযুম মরেছে । ১০ 2০ 

খোঁ। হছে রাজা ধ্বনিময়। মহান দেবরূপে তুমি আন্মপ্রকাঁশ কবেছ। 

দুত। বলছ কী! একী কথাশ্ুনছি? হে নাবী! 

আমার প্র্থর পতনে তু্ি আনন্দ করছ ? 

খো। এউএ ! আমি পরদেশী, পরদেশী স্থুবে গাই। 
শৃংখ:লেব ভয়ে মাব আমায় ভেউে পড়তে হবে শা। ১০৩৫ 

দুত। তুমি কি ভাবছ থেবাই পুকমহীন ? 

(তোমায় শাস্তি দিত পাবে এমন কেউ নেই ?)98 

খো। খেবাই নয়, দিওনুসন, দিওগুসস আমার প্রভু । 

দূত। জানি তুমি ভক্কু। কিন্তু হে নারীবৃন্দ ! 

অন্যের সর্বনাশে উল্লান কি ভাল? ১০৪৩ 

ধে!। বলো, বলে! আমায়, দৈবের কোন্ আঘ।তে মরল 
সেই দুষ্ট ছুষ্টামির ফাদ পাঁততে গিয়ে? 

দুত। থেবাই নগরের বাস ছেড়ে 
আসোপস-নদী পার হয়ে 



বাক্ধাই 

নগ্নশৈল কিথাঁইরোনে পৌছে গেলাম 
পেস্থেযুন ও আমি--আ'মি আমাব প্রক্তব সঙ্গ নিয়েছিলাম__ 

এবং এ পরদেশী যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল দর্শনীয় দেখাতে । 

প্রথম বসলাম তৃণাঞ্চিত উপত্যকায় 

নিঃশব পদে নীরব কণ্ঠে 

যাতে দৃষ্টিব অন্তরালে সবই দেখা যায়। 

থাঁড়াইয়ে-ঘেবা, ঝর্ণ-সিক্ত, পাইন-ছায়ায় সিদ্ধ 

একটি মালভূমি দেখা যাচ্ছিল যেখানে বসে 
বাক্খেরা ক্বখকব কাজে হাত চালাচ্ছিল। 

তাদের কেউ কেউ ঝবা-পাঁতা খির্সাস-এব মাথায় 

কচি আইভিব মুকুট পবিয়ে দিচ্ছিল। 
অন্থের! জোয়াল ছাডা নানারউ। মশ্ব তরুণীদেব মতে 

চাঁকে-সা'ড়ায বাকখীষয গান গাইছ্িলি। 

কিন্তু বেচার পেস্থেযুস নাবীদল দেখতে না পেয়ে 
ব'লে বসলেন ₹ “হে পবদেশী ! যেখানে আছি 

সেখান থেকে অলীক বাঁকখেদেব কাছে আমাব দৃ্ট পৌছাচ্ছে না।, 

কিন্ধু টিলায় বা! উস্চশিব পাইনের ভগায় উঠে 
আমি ঠিক দেখতে পাব তাদেব নির্লজ্জ লীল1।” 

তারপব পরদেশীব অদ্ভুত কাণ্ড দেখলাম। 

পাঁইশেব আকাশম্পর্শা চুডো মুঠোষ পুবে 
সে তা টেনে টেনে আবও টেনে কালে মাটিতে নিয়ে এল। 

গাছটি ধনব মতো হুইয়ে পডল , ছুতাবেব কম্পাসে-আক| 

অর্ধবুত্তের মতো! তা জঙ্গম চক্রেব আভান টাল । 

এইভাবে পরদেশী পাইন-শাখ। হাতে নিয়ে 

মাটিতে হুইয়ে দিল-_মন্ধ্য মান্ুষেব অসাধ্য কাজ। 

পেস্থেযুস-কে শাখায় বসিয়ে 

সে টান! গাছটিকে হাতেব মুঠো থেকে এমনি সাবধানে 
ধাবে ধারে ছেড়ে দিল যাতে পেন্ধেযুস ঠিকরে ন। পড়েন । 

গাছটি আমার প্রহুকে কাধে নিয়ে 
উচ্চ আকাশে খাড়া হয়ে উঠল। 

৪৩ 

১০৪৫ 

১৩৫০ 

১০৫৫ 

১০৬০ 

১০৬৫ 

১০৭৩ 
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তিনি বাকখেদেব যতটা দেখলেন তাব চাইতে তাদের 
নজরে পড়লেন বেশি। 

উচুতে পেস্ছেযুস-কে দেখা যেতে না যেতে 
পবদেশীকে আর দেখা গেল না। 

কিন্ত আকাশে ধ্বনিত হল উচ্চক্ , মনে হল 

স্বয়ং দিওহসস ডেকে বলছেন £ “হে নারীবৃন্দ। 

আমি তাকই তোমাদের সামনে ধরে দিচ্ছি যে বিদ্রপ কবেছে 

তোমাদেব, আমাকে ও আমাৰ কৃত্যগুলিকে। তোমবাই 
প্রতিশোধ নাও ।” 

একথ বলতে বলতে তিনি জেলে দিলেন 

এক পবিত্র অযিশিখা আক।শ ও পৃথিবীব অভিমুখে । 
আকাশ হল নিস্তব্ধ, উপত্যকাব গাছে গাছে 

নিস্তব্ধ পাতা, শোন। গেল না পশুর চিৎকাব। 

এদিকে বাকখেবা দৈববাণী স্পষ্ট শুনত ন। পেয়ে 

খাডা হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। 

আধাব বণী শোনালেন দ্বতা । 

বাবধস-এর আদেশ স্পষ্ট বুঝতে পেবেই 
পাবাব'ত-বেগে দ্রুতপুদে ব্যাকুল উৎসাহে 

ছুটে চলল কাদ্মস-কন্যাব!__ 

মাতা আগাউয়ে, হার ভগ্রীরা ও সকল বাক্-খ । 

দেবেব শিঃশ্বাসে প্রযন্ত হয়ে তাব। 

ধা বাসম্কুল উপত্যকা ও খাডাই লাফিয়ে লাফিয়ে চলল । 

পাইন-গাছের ভগায় আমার প্রুকে দেখেই 
ভার! তার দিকে দুরস্তভাবে পাথর ছুড়তে লাঁগল। 

দুর্গতুল্য টিলার মাথায় চ'ড়ে 

বল্পমের মতে! পাইন-শাখ। তার! নিক্ষেপ কবল। 

অন্তের1 বাযুপথে থির্সাস ক্ষেপণ করতে লাগল 

হতভাগ্য পেম্ছেমুদকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁর।। 

তাদের ক্রোধের নাগালের বাইরে উচ্চস্থানে ব'সে 

বেচারা গেস্ছেযুস আপন অসহায়তার জালে জড়িয়ে পড়লেন। 

১০৭৫ 

১০০৩ 

১০৮৫ 

১০৯৩ 

১০৯৫ 

১১০৩ 
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অবশেষে তারা ওক-গাছের ভাল ছিনিয়ে 

অ-লোৌহ শাঁবলে শিকড় খুঁড়তে লাগল। 
তাদেব শ্রম নিক্ষল হলে আগাউয়ে বলে উঠলেন £ ১১০৫ 

“এসো, বাকৃখেবা, এসো! খিবে দাড়িয়ে 

আমর! গাঁছটাকে সাপটে ধরি, 

ধরি এ উচুতে-বসা পশুটাকে য'তে ও ফাস করতে ন! পাবে 

দেবের গুপ্ক নুত্যাসব । তাবা হাজার ভাতে 

গাছটাঁকে সাপটে ধ'বে উপড়ে ফেলল। ১১১০ 

চুড়ায় আসীন পেস্ছেযুন 'অধোমুখে 

মাটিত খ'সে পডলেণ হাজার বিলাপেব ধ্বনি তলে-__ 

তিশি বুঝেছিলেন সর্বনাশ আসন্ন । 

বলিব প্রথম হোত! তলেন তার জণনী । 

তিনি তার সপব ঝাঁপিয়ে পড়ল্লন | কিন্তু বাঁজা মাথ! থেকে ১১১৫ 

সুকুট খসিয়ে ফেললেন যাণ্ত হতভাগিশী আগাউিযে 
ভাঁকে চিনূত পেরে হত্যা না করবেন । ভাব গ'ল ছুয়ে তিশি বললেন £ 

“হে জনশী! আমি পোস্থযুস, তোমার অপশন সন্থান, 

এখি ওন-এব ঘবে তুমিই আমাধ প্রসব কবেছি্ল। 

ম। গো, আমায় দয়া করো । আমাব পাপেব জন্য ১১২৩ 

তুমি সন্তান হত্যা কোবো না ।” 

কিন্ম আগাউয়ে-মুখে তাৰ ফেনাঁব বুদ বুদ, 

থুণ্যমান গাগলা চোখ ছুটি, মুন পাশবিক মত্ততা__ 
বাকখস-এব ভযে কিছুই শুনলেন ন।। 

পুজেব ব1 স্থাত ধা'বে পায়ে পাজরা চেপে ধাণ্ৰ ১১২৫ 

বেচাবাব কাধ ছিডে ফেললেন, 

আপন শক্তিতে শয়, 

দেবতাই তব হাত দুটো সহজ-সাধন কবে তুললেন। 

ইনে! পেশীগুলো ছিড়ে ছিড়ে অন্য হাঁতথানি ধংস কবলেন। 

আউতনোয়ে সদলে সকলে ভিড় ক'বে দাভালেন। ১১৩০ 

বহু কণ্ঠ থেকে উঠল জড়ানে! চিৎকার 

পেস্ছেযুস-এব প্রাণ-আকড়ানো। গৌঙানি, 
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বাকখেগের জয়োলাস । কেউ নিল বাহ, 

কেউ জুতো-পরা প17 ছেঁড়াছি'ড়িতে পাজরা 

বেরিয়ে এল ; সকলে বক্তমাখা হাতে ১১৩৫ 

পেস্ছেযুস-এর অঙ্গ গুলি লুফতে লাগল । 

দেহটি চাঁবিদিকে বিক্ষিপ্ত হল; কোনো অংশ পড়ল 

রুক্ষ প্রস্তবে, কোনে অংশ ঘনবনেব পত্রবহুল শাধায়। 

অঙ্গগুলির অন্বয ছুঃসাধ্য। অভাগ! মাথাঁটি 

মাতা হাতে পেয়ে থিসস'স-এ গেঁথে নিলেন, ১১৪০ 

যেন কিথাইবে।ন-এব মধ্য দিয়ে 

পার্বত্য সি"হেব মাঁথাটি নিয়ে চলেছেন। 

বাঁকখস-নুত্যে বোনেদের বেখে 

শোকাবহ শিকারেব উল্লাসে মেতে 

তিনি আসছেন শহরে । আঁবাহন কবছেন ১১৪৫ 

মুগয়া-সহচর শিকাব-সহকর্ণা জয়দৃ্ধ বাকখস-এব 
ধাকে ঈপে দেবেন জয়েব অক্র-সিক্ত নৈবেছ্য। 

আগাউয়ে প্রামাদে পৌছবাব পৃবেই 
আমি কিন্ধ স'বে যাচ্ছি এ সব ব্যাপার থেকে । 

সংযম ও দেবপুজাই শ্রেষ্ট, ১১৫০ 

এগুলির সংরক্ষণ মবণশীলের শ্রেয় পথ । 

( দূতের প্রস্থ'ন ) 

খোরস্- ষন্ঠ গাথা 

মূলগায়েন 

এসো, নাচি বাক্ধস সম্মানে, 

সর্পদানবাত্মজ পেস্ছেমুপ পতনে 

উচ্চকে গাহি গাখ!। ১১৫৫ 

নারীবেশে সাজি' 

হতে নিল দণ্রূপে শোভন ধিপাস 

»-নিল নিশ্চিত মরণ । 
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বুষ দেখাল তারে পতনের পথ । 

কাদ্যস-ছুহিতা, ওরে বাক্খে-দল, ১১৬০ 

উজ্জল উৎফুল্ল জয়ের শেষ পরিণাম 

আর্তনাদ, অশ্রুপাত। 

শোভন সংগ্রাম বটে 

জননীর হাত বাহি? পুত্ররক্ত পড়িছে ঝরিয়!। 

কিন্তু হেরিতেছি আগাটয়ে পেস্থেযুস-জননী ১১৬৫ 

আসিছে প্রাসাদপানে। ঘুর্যমা'ন আখিতাব!। 

এসো যাপি বাক্খল-উৎসব | 

( আগাঁউয়ের প্রবেশ ) 

স্তবক 

আগাউয়ে। আপিয়াব ওছে বাক খেদল। 

খো। কেন ডাকিছ আমায়? 

আ। গিবি হতে এনেছি প্রাসাদে 

সঙ্জীব আইভি, ১১৭০ 

স্থধন্য শিকার । 

খে । হেবিতিছি। জয় হোক নুতাযসঙগিনীর। 

আ। বিশ1 জালে ধরেছি শিকার । 

দেখো, দেখো, বগ্তমিংহের ৩রুগ শাবক ! ১১৭৫ 

থে । একাম্তের কোন্ স্থান হতে? 

আ। কিথাইরোন হতে। 
খে! । কিথাইরোন ? 

আ। কিথাইরোন বধেছে তারে। 

খে! । কেধরিল তারে? 

আ। প্রথম বাধানি মোর। 

নূত্যাৎসবে তাই তা'র৷ গাহে “ধন্ত আগাউয়ে”। ১১৮০ 

ধো। দ্বিতীয় বা কে? 

'আ। কাদ্যস্-এর."" 
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খো। কাদ্মস-এর কে? 

আ। কন্যা, 

মোর পবে হানিল-পশুকে- মোব পবে। 

কত ন! স্থভাগ! ওবে মোদেব শিকার । 

প্রতিস্তবক 

অ1। এসো) বসা ভোজে। 

খো। বসিব ভোজে ? হাযবে। অভাগিনী! 

আ। তাজ! এ তরুণ জীব। ১১০৪ 

ঝুলিছে গালের 'পবে 

প্রচুর পেলব কেশ। 

খো। এহেন কেশে মনে হয় বন্য পশ্। 

আ। চত্ুব শিকাবী বাকখল। 

চতুবতা সাথে লেলাইল 
বাঁকখেদলে এ পশ্ব পশ্চাতে । 

থো। সত্যই তো। শিকারী মোব বাজ! 

আ। স্তি কব মোর? 

থে! । “করি স্ততি। 

অ|। অবিলদ্দে কাদ অস-এব গ্র্তা 

খধো। এব" পুজ পেহেযুস 

অ1। কবিবে মায়েব সৃতি ১১৯৫ 

আনিয়াছি ভেরি, সিহ-শিশ্ুর শিকাব। 

খো। আশ্চর্য শিকাব। 

১১৯০ 

অ]। আশ্চর ছলায় পধত। 

থো। উল্লসিত তুমি? 

আ। উল্লমিত। 

মহান এ শিকারে আমি 

সাধিয়াছি মহ! অবান সকলেব গ্রত্ক্ষগোচর । 



বাকথাই ৪৯ 

যন্ঠ বৃত্তান্ত 
খেো। হায় অভাগিনী। নাগরিকদের দেখিয়ে দাও ১২৩৪ 

বিজয়িনীর এই শিকার । 
'ম।| গশ্বজ কিরিটিনী খেবাই-নগরীর ওহে জনগণ ! 

দেখবে এসো, কাদ্মম-এর কন্তারা 

কী পশু মেরে এনেছে; 

থেস্সালীয় চর্মে-বাঁধা বলমে নয়, ১২০৫ 

জালে নয়, কেবল শ্বেত বাহুব অন্ত্লি ক্ষেপণে। 

সশা-কারিগরদেব যন্ত্রস্থতিতে কী লাভ? 

কী লাভ মস্ষের প্রয়োগে ? 

আমব! নিজেদ্রে হাতে পাবে 

পশুটাব স্মঙ্গগুলি চি'ন্ডে ট্রকরো ট্রকবে। কবেছি | ১২১০ 

কিন্ছ কোথায় 'মামাব বুদ্ধ পিতা? কাছে আহ্কন । 

পুন পেস্টেঘসই ব! কোঁখায়? সে একটা লঙ্ছ। মই এন 

গাসাদেৰ মাথায় বাখুক 'এবৎ বেয়ে উঠে 

£াঁচে লটকে বাখুক 'এই পসি*হশিব 

যান্ম'মি শিকাঁন কবে নিয়ে এসেভি | ১১১৪ 

( কাদমস-এব প্রবেশ * সঙ্গে পেন্থেদুস -এব 'অঙ্গ গুলি 

ধা:ট শিঃ়ে অন্চবেবা ) 

কা। ওভে মন্চবেবা। এসো, পেহ্েমুম-এব অশ্তুত বোঝা শি 

আমাব সঙ্গে এসো! প্রাসাদের সামংন। 

প্লান্তিকব অস*খ্য 'অনসন্ধতনব পক 'তাব দেটি 

কৃন্িয়ে এনছি ১ 'একে পেলাম কিধাইবোন-এব নানা উপত্যকায় 

শতধা! বিচ্ছিন্নরূপে ; এক জাযগায় মংহত নয়, ১২২৪ 

অপথ অবণো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । 

বুদ্ধ তাইবেসিয়াস-কে সঙ্গে শিয়ে বাক্খম-উতসব ছে:ড় 

মামি যখন শহবের প্রাচীবেৰ মে। এসে পহ্ড়ুছি, 

তখন শুনলাম আমাব কন্যাঙ্গে দ্ুঃলাহধিক কাণ্ড । 

ফিবে গেলাম পাহাড়ে, ১২২৫ 

নিয়ে এলাম বাকৃখে-শিহত পুত্রকে | 

থে--৪ 
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ওখানে দেখলাম আরিস্তায়স-এর সী 

ও আক্তেয়োন*এব মাতা আউ তনোয়েকে ১ সঙ্গে দেখলাম ইনো-কে। 
ওকগাঁছেব মাঝে হতভাগিনী মেয়ে ছুটি এখনও মন্ততায় উতক্ষিপ। 

কেউ আমায় বলল 'আগাউয়ে এপানে আসছে 

বাকখীয় নাঁচ নাচতে নাচতে । ঠিকই শুনেছি 
কাঁবণ সামনেই তাকে দেখছি-_কী দুঃখে দৃশ্য ! 

আ1। পিতা, উচ্চ অহংকার তোমাকেই মানায়। 
সকল মানুষেব মধ্যে তুমিই জঙ্গিয়েছ শ্রেষ্ঠ কন্তাগুলি__ 
সকলেই প্রেস, কিন্ধ আমি তাদ্দে সেবা। 

ত'তেব মাকু ছেড়ে আমি মভত্তব সাপধনাব পথ শিয়েছি-_ 

আপন হাতে বন্তপশ্ড শিকাব। 

হাতে কবে এনেছি, তুমি দেখতে পাচ্ছ, 

চবম শিক'বটি, তোমাব প্রাসাদ ঝোলাবাব মতে। 

তুমি, পিতা, একে হাতে নাও 

আমাক শিকাবেব লাহাঁহবিতে উলপিত তয়ে 

ভোঁজে ডাক দাও তোমার বন্ধুদেব, ধন্ত তুমি, 

ধন্য আমাদের এই কৃতিত্ে। 

কা। হায়রে! অমিত নয়ন ঠাপন দুঃখ । 

আপন অভিশধ হাতত আরা কবেছে খুন) 

দেবতাব কাছে নিবেদিত এক লৌম্য বলি বটে। 

তুমিই ভোঙ্ে ডাক থেবীয়ছেৰ ও আমাধষ। 

হায়ব। এতে যেমন তোব তেমনি আমাব ৭ 'অযঙ্গল 

কিন্ত ন্য যয হলেও কত না শিষ্টরতায় আমাদের বন্শণা 

বাক্জা ধবশিময় আমাদের সবন্াস্ত করছেন । 

আ। মান্ত.মব ভবা কতই ন1 খ'তখুতে, 

কত শা দৃষ্টিকপণ। মাতৃযুতির অন্থকরণে 
'আমাপ ছেলে যদি হত শিপুণ শিকাপী, 

গেবীয় তর্ণদেব যদি সঙ্গে নিয়ে যেত 

বন্ধপশ্খব সন্ধানে । কিন্তু ০স শুধু জানে 

১২৩০ 

১২৩৫ 

১২৪৩ 

১২৪৫ 

১২৫৩ 

১৩৫৫ 

দেবতার বিরুদ্ধেই লন়্তে। পিতা) তাঁকে শাসন করা তোমার উচিত | 



বাকখাই 

কে তাকে ডাকবে এখানে আমায় দেখতে ? 

সে দেখবে কত না সুখী আমি]. 
কা। হাঁয়হায়! যখন বুঝবে কী করেছ, 

তখন কত ন! শোকেই শোক করবে! অথবা যে দশায় পড়েছ, 

শেষ পর্ন্ত--সারাজীবনই-যদি সেই দশায় টিকতে পারতে, 

তা হ'লে স্থভাগ্য না পেয়েও নিজের হুর্ভাগ্য বুঝতে পারতে না । 

'শা। আমার ভাগ্যে কী বা 'অস্থন্দর, কী ব! দুঃখজনক ? 

কা। প্রথম চোখ তোলে। আকাশে । 

আ। তুলেছি । কী দেখতে বলছ? 

কা। আঁকাশটি কি একই রকম দেখছ ? না দেখছ কিছু পবিবর্তন ? 

আ। 'আগেব চাইতে অনেক উক্জল ও শুচি। 

কা। মোত 'এখনও কি তোমাঁব উপর ভর ক'বে আছে? 

আ। কী ঘটছে জানি না। কোঁনেো! বকমে মনের স্বস্তি 

ফিবে পাচ্ছি। "্মাগেব মেজাজ আব নেই | 

কা। তাহ'লে কিজুনতে পাচ্ছ? স্থস্থ চিত্তে কি উত্তব দেবে? 

আ। পি, অ'হগব সব কথ! যেন ভুলেই গেছি। 

কা। বিয়েব গায়কদের সঙ্গে কোন্ বাড়িতে গিয়েছিলে ? 

অ!। মনে হচ্ছে পৃথীজাত বল খাত এখওন-এব বাড়িতে | 

কা। সেউ ঘরে ০োম।ব স্বামীব কোন্ ছেলে জন্মেছিল ? 

আ। পেহ্ছযূস। আমার ও তার বাপের সঙ্গমে। 

ক।। কাব মুখ হাতে নিয়েছ? 

আ]। সিংহের মুখ 7 শিকাঁখীবা তাই বলেছিল। 

কা। তাকিয়ে দেখো তো। এ খুব কঠিন কাজ নয়। 

আ। হায়! কীদেখছি? হাত ক'বেকীবইছি? 

ক। বেশ করে দেখো, ভাল কব চেনো । 

আ। দেখছি । কীতভুঃসহছুঃখ। ভাঁয়বে আমার কপাল ! 

কা। এখনও কি মনে ভচ্ছে এটা সিংহ ? 

৫১ 

১২৬০ 

১২৬৫ 

১২৭৩ 

১২৭? 

১২৮৩ 

অ।। নানা, হায়রে! পোড়া কপাল ! আমার হাতে পেন্ছেযুস-এর মাথ।। 

কা। একে নিয়ে অনেক কেঁদেছি তো'ম।ব চেন্বার আগে। 

আ। কে তাকে মারল? কী ক'রে ও আমার হাতের মুঠোয় এল ? 

১২৮৫ 
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কা। অকালে এলে সত্যেব বোঝ! বড ভারি হয়ে ওঠে। 

আ। বলো আমায় , আসনের আশঙ্কায় আমার হংপিগ্ড থবথক কবছে। 

কা। তুমি মেরেছ তাকে, মেরেছে তোমাব বোণেবা। 

আ। কোথায় মবল সে? ঘবে, না অন্য কোথাও ? ১২৯০ 

কা। আগে যেখানে কুকুবেবা আক্তাইয়োন-কে ছি ড়েছিল।৪৫ 

আ1। সে হতভাগ! কেন কিথাইরোন-এ গেল? 

কা। দেবতা ও তোমাদদেব বাকখস-উৎসবকে উপহাস কবতে ৷ 

আ। কেনই বা অ মর! সেখানে ছে! মাবলাম? 

ক।। তোমব! পাগল হয়েছিলে, সাবা শহব মেতে উদেছিল 

বাক্ৃখীয় মাতনে। ১২৯৫ 

আ। এখনবুঝতে পাখছি-_দি ওনুসস আমাদের ধ্বংস করেছেন । 

ক।। ভাব দেবত্ব না মেনে তোমবা তাঁকে অপমানিত কবেছ। 

আ। পিতা, কোথায় আমাব ছেলেৰ প্রিয়তম দেহ ? 

কা। অনুসন্ধানের মহাকষ্টে সেটা আমি এ নঙি। 

আ। অঙ্গ গুলি কি যথাবিন্যস্ত ? ১৩০০ 

কা। 

আ। আমাব বুদ্ধিভ্রংশেব পেস্থেয়ুদ কেন 'অংশভাক ? 
কা। দেবতাকে না মেনে সে তোমাতেবই মতো হয়েছিল । 

তাই দেবতা সকলকে একট সবনাশে জভিয়েছেন-- 

ততোমাদেব ও তাকে । ফলে আমি ও আমান বশ গেল। 

আমাথ কোনে পুত্র জন্মেশি। ১৩০৫ 

এখন দেখছি তোমার গর্ভেব সক্কান, হায়বে অভ।গিনশ, 

নির্লজ্জ নিষ্টরাতায় শিহত হল । 

হায়বে বৎস, শিখিল বংশ তোমাব মুখ তাকিয়েছিল, 

তুমি ছিলে আমার বংশের অবলম্বন । আমাব কন্ত'ব পুত্র, 

তুমি ছিলে শহরেব সম্বম। তোমার ষুখের দিকে তাকিয়ে ১৩১০ 

বৃদ্ধ রাঙ্জাকে 'সপমাঁন করতে কেউ সাহদী হত না। 

কেন না তুমি ছিতে যোগ্য শান্তি। 

এখন অসম্মানে প্রাসাদ থেকে বিতাপ্ডিত হব; 

সেই মন্তান কাদমন আমি যে ধেবাই-জাঠিব বীজ ছুড়িয়ে 



খো 

আ। 

দি। 

বাকথাই €৩ 

সোনার ফণল তুলেছিল । ১৩১৫ 

মানুষের মধ্যে ওগে! আমার প্রিয়তম, হে বৎস ! 

কারণ বেচে না থাকলে? প্রিয়তমদের অন্যতম তোমায় মনে করি । 

আর তুমি তোমার হাত দিয়ে গাল নেড়ে 
মাতামহ ব'লে আমায় আলিঙ্গন করবে না; বৎস আমার, 

আর আমায় বলবে না: “ওগো বৃদ্ধ! কে অন্যায় করেছে ? ১৩২০ 

কে করেছে অপমান ? কে জালাতন ক'রে তোমার মনে দুঃখ ছিচ্ছে? 

বলো, পিতা, বলো যাতে আমি ছুঙ্ক তীকে শান্তি দিতে পারি ।” 

এখন কিন্তু ভ'গ্যহীন আমি, অভাগ তুমি, 

ছুঃখিনী তোমার মাঃ অভাগা তার বোনের । 

দেবদ্ধেমী যদি কেউ থাকে, তা হ'লে সে বিশ্বাসী হয়ে উঠক ১৩২৫ 

পেস্ছেঘুস-এর মরণের দিকে তাকিয়ে । 

| তেকাদ্মপ! তোমার বেদনা! আমি অনুভব করি। উচিত শাস্তি 

পেয়েছে তোমাব দৌহিব্র, কিন্ত তোমার কাছে কতই না করণ। 

পিতা আমাব! দেখেছ তো কা পরিবঙন আমার ঘটল । 
৮, ৪5৮2 2555555558558525585285715:85558588528555757758878 ] 

[ ায়। এমন কুকাজে যদি মামাব হ'ত মলিন না করতাম !৪৬ 

কী কবে ছুঃখিশী অমি তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধ'বে 

তার দিকে চেয় খাকব? কেমন কবে গাইব শোকগীতি ? 

আমি আদ্র কবততে চাই আমার পুত্রে সকল অঙ্গ, 
চুমু খেতে চাই সেই দেহে যাকে আমি স্তন্য দিয়েছি । 

ওগে। বু, এসো, হতভাগোব মাথাটি 

বসিয়ে বাখি ঠিক জায়গায়, যথাসাধ্য চেষ্টা করি 

সুকান্ত দেহে পুনবিন্যাসে | 

রে! প্রিয়তম মুখ । ওরে! কচি গাল। 

দেগো দেখো! এই ওটুন! দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি তোমার মাথা, 

রক্তমাথানে নখচ্ছিন্ন তোমাব অঙ্গগুলি।] 

( দিওমুসসকে আকাশে দেখ! গেল ) 

[ হিংসায় উত্তেজিত হয়ে সে উপকারীর উপর পীড়ন করেছে 3৪৭ 
গালিগালাজে তাকে বন্দী করেছে। 



আ। 

দি। 

আ। 
দি। 

অ1। 

ছি। 

আ। 
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তাই সে নিজেব লোকদেব হাতে ন্যায়ত নিহত হয়েছে ; 
এই ছুঃখ ভাব প্রাপ্য । 

এই জাতিব পাপের আসন্ন প্রায়শ্চিত্ত আমি লুকিয়ে বাখব না। 
তাব1 শহর ছেড়ে চ'লে যাবে অশুচি কলুষের 

মূল্য দিয়ে যার কলঙ্ক তাদেব দেহে আকা। 

তাব। আব পিতৃতূমি দেখবে না, কাব 

সমাধিব কাছে ঘাতকদের অবস্থিতি অধর্ম। 

কাঁদ্মস! তোমায় বলছি তোমার আসন ছুরদৃষ্টের কথা । ] 

তুমি কপান্তরিত হবে সর্প-দানবে এবং পশুতে পবিণত হয়ে ১৩৩০ 
সর্পাকৃতি গ্রহণ করবে তোমার স্ত্রী 

আরেস-কন্। সেই হার্ষোনিয়। যাঁকে তুমি মত্য হয়েও বিবাহ করেছিলে। 

জেউস-এব দৈববাঁণী অনুসারে তুমি সন্্ীক চালাবে বৃষযান। 

বর্ব জাতিব নেতা হয়ে 

তুমি অনেক শহব জ্বালাবে অসংখ্য বাহিনী নিয়ে। ১৩৩৫ 

কিন্ত তাব! যখন আপল্লোন-এব বাণী-মন্দিব গু*ডিয়ে দেবে, 

'তখন কত ন। দুঃখের মধ্যে তাবা ফিরে আসবে । 

আবেস বক্ষা কববেন তোমায় ও হার্ষোনিয়া-কে। 

তিনিই তোমায় স্থাপিত কববেন পুণ্যভূমিতে | 

বলছি আমি দিওনুসস-_ম]নব-তণয় নয়, ১৩৪০ 
জেউস-এব পুত্র । কী কবেজ্ঞানী হতে হয় 

তা যদি জানতে, _জ্ঞানতে চাওনি তোমরা 

তা হ'লে জেইস-পুত্রকে মিত্ররূপে পেয়ে তোমবা থাকতে অম্লান আনন্দে। 

হে দিওনুসস! ক্ষম। চাইছি। তে'মাব কাছে অপবাণ্থ করেছি । 

বড় বিলম্বে বুঝলে, যখন উচিত ছিল, তখন আমায় জান নি। ১৩৪৫ 
এখন বুঝতে পারছি + কিন্ধ তোমাব আঘাত যে বন্ড নির্মম । 

দেবত! হয়ে ও তোমাদের হাতে অপমান পেয়েছি । 

মানবন্থুলভ প্রতিহি*স। দেবের যোগ্য নয় । 

অনেক আগে থেকে আমাব পিতা জেউস চ্তোমাদেব অনৃষ্ট 

বেধে দিয়েছিলেন । 

হায় বৃদ্ধ পিতা! বিছিত হল মমর্মস্তিক নির্বাসন । ১৩৫৬ 



বাক্ধাই 

দি। তবে বিলম্ব কেন ললাটলিখনের? 

ক।। হেবংসে। আমর! সকলেই চলেছি দাঁকণ দুর্যোগের দিকে। 

ছুঃখিনী তুমি, ছুঃখিনী তোমার বোনেরা । 

হতভাগা আমি । বৃদ্ধ আমি যাব বর্বরদেশে 

পবদেণী-বেশে ; দৈববাণীব আদেশে হেল্লান-এর বিরুদ্ধে 

আম'কে চাঁলন! করতে হবে বর্বব জাতির এক মিঅ বাহিণী। 

বন্ত সপিণীঝ্পে বপান্তরিত আমাৰ স্ত্রী আবেস-কন্ত। 

হাঁমোনিয়া-কে সাথে নিয়ে সর্পবণানববপে 

বর্শাধাবীদেব নেতা হয়ে আমি পবিক্রমা করব 

হেল্লাস-এব মণ্দিব ও সমাধিগুলি। হতভাগ) আমি 

পাব পাৰ না! আমার দুঃখের এব* শিল্পনুখী 

মাধেবোণ বেয়েও কখনও পাব না শান্তি। 

অ।। পিতা, আমি তোমায় হাবিয়ে শির্বাপনে চলেছি । 

কা। 'অভ।গিনী মেয়ে, অসহায় পনলত হংসকে হ"্সীব মতে। 

বাহুপাশে বেঁধে কেন তুমি আম'য় আলিঙ্গন কবছ ? 
আ। পিতৃহূমি থেকে বিসজিত হয়ে কোথায় যাৰ আমি? 
ক!। জানি না, মা। তোমার পিতা নিকপায়। 

মা। বিদাঁষ, ছে প্রামাদ। বিদায়, পিহৃভূমি । 

দুঃখেব পথে চলিন তোমায় চাডি 

নির্বাসনে বিবাহ-বাঁসব হতে । 

কাঁ। যাও, মাগো, যাও আবিস্তায়স-এব৪৮ ঘহে। 

আ। পিতা, তোম। লাগি ব্যথিছে হদয়। 

কা। তোমা লাগি) ভে কন্যা, আমাব। 

ফেলেছি চোখেব জল তোব বোনেছেব তবে। 

আ। তব গুহে বাক্তা দিওমুসস 

এ ছুর্যেগ এনেছে শিষ্ঠব। 

দি। তোদেব নিষ্ঠুর কাজ যেহেতু বেধেছে মোবে__ 

থেবাই শহুব ফিরায়ে দিয়েছে মোব নাম । 

অ1। মঙ্গল হোক, পিতা । 

কা। মঙল হোক, অভাগিনী মে:য়! 

৫৫ 

১৩৬৩৪ 

১৩৬৫ 

১৩৭০ 

১৩৭৫ 



৫৬ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

মঙ্গলের পথ বুঝি তবুও বন্ধুর। ১৩৮৩ 

আ।। সধীবা, নিয়ে মোরে চলে! যেথায় মিলিবে 

বোনেবা অভাগিনী সহ-নির্বা সিতা। 

সেখ! যাৰ 

যেথা হেরিবে না মোরে কিথাইবোন বন্তকলুষিতঃ 

কিথাইরোন যেথা! ব্বচক্ষে হেবিব না, ১৩৮৫ 

যেথা কতু নাহি জাগে ধির্সাস-এর স্থৃতি 

মগ্র থাক আব বাকৃখে দল তাদেব নেশার়। 

খোরস-এর প্রস্থ।ন 

খো। বহুবপী দেবতানিচয়, 

আশা প্রতিবোধি” বহু কর্ম দেবতাঁবা সাধে । 

সম্ভাব্য ঘটিল না, ১৩৯৩ 

অসম্তাবেঃর পথ দেবতা খুঁজিয়! ণিল। 

এই সতে। নাট্য শেষ হল । 
এমা রা ওচগঞ্জারহির 



পফরেম 

রাজা অয়দিপউপ 

পেস্থেমু-এর মৃত্যু ও কাদ্মস-এর নিবাসনের পর থেবাইয়ের রাজা হলেন 

পলুত্দারস। তাখপর এলেন লাবদ'কম। লাবপাকস-এর পুত্র লাইয়দ 

রাজা পেলপজ্-এর কাছে আশ্রয় পেয়ে তার পুত্র খসিপ্রন্কে নিয়ে পালিয়ে 

গেলেন। এই অপরাবে কষ্ট আপল্লেন এই বলে তাকে অভিশাপ দিলেন ; 

"যদি তোমাৰ স্ত্রী ইয়কান্তের গভে তোমার কানে পুত্র জন্মে, তাহলে 
দেই পুত্র তোমাকে হত্যা করবে এব" ইয়কাস্তেকে বিবাহ কবব।” 

গেবাইয়েব রাজ! হবার পর ইয়কাস্তর গতে লাইয়স-এর পুত্র জন্মে। পুত্র 

জন্মেব পব ভীত হয়ে লাইয়ল ও ইয়কাস্তে এ শিশুকে দিলেন এক মেষ) 

পালকের হাতে কিথাইরোন-এর শির্জন মালভূমিতে তাকে ফেলে অ'সতে। 

শিশুর প্রতি মমতায় মেষপালকটি তাকে করিস্থীয় এক বন্ধুর হাতে ঈপে 

দিল। করিঙ্থপ-এর বাঁজ! পনুবস শিশুটিকে শিল্পে পুত্রের মতো পালন কবতে 
লাগলেন । তাব নাম রাখলেন অয়দিপউল। অয়দিপউস বড় হয়ে এক 

দৈববাণীতে শুনলেন তিনি তাৰ পিতাকে হত্যা ক'বে মাতাকে করবেন 

বিবাহ। করিশ্থীয় বাজারাণীকে তার জনক্জননী ভেবে তিনি পালিয়ে 

গেলেন। থেবাইয়ের পথে পিতা লাইয়মকে না চিনে হত্যা করলেন। 

খেবাইয়ে গৌছে দ্রানবী স্ফিংস-এর অত)াচার থেকে মুক্ত করলেন শহরটি 
এবং বিবাহ করলেন রানী ইয়কান্তেকে ৷ কয়েক বছর সুখেই ক'টল; সন্তান 

হল চারটি, ছুই ছেলে ছুই মেয়ে। আদর্শ রাজ! অয়দিপউস। এইখানেই 
নাটকের শুরু। নাটক আরম্তের পৃবে ফলিত হুল দৈববাণী। 



ইদবব ণীটি বাঁতিল কববাব জন্য ইয়ক'ন্তে ও অযদিপউম মানুসেব সাধ্য 

সব কিছুই কবুলন | বিবাহে ও জানলেন না যে তীবা দৈববাণাট সার্থক, 

করলেন। 

সফত্রুস দেখাতে চেয়েছন মানু ভাব জীবনের গতি শি্জব হাতে 

চালনা কবতে জানে । স্বাধীনভ'বে নিজের অভিগ্রায় অঞ্ঠসাঁ্ব মে বেছে 

নেয় তর কর্তব্য, ভাব অকর্তব্য। কিন্তু তাৰ স্বাধীনতা তমপাচ্ছন্ন ঃ তার 

কাঁজের শেষ পবিণ'ম সে কখনও জানে ন।। এই সীমিত জ্ঞানহ মানতষেব 

সচঙঞাত অন্ধতা। সফক্রেস নীতিব উপদেষ্টা নন, তিনি মানব-জীবনেব 
তীক্ষুণী সাক্ষী । তিনি বোঝাতে চান মানব স্বাদীনতার গণ্ী সীমাবদ্ধ । 

সীমার বাইরে যে দুর্জয় শক্তি আছে মানুধ তাঁকে স্বীকার ককক) শ্র্ধ|! করুক । 

সেই শক্তিব অন্বীক'রেই “হুত্রিল” (7)0018) | 

"বাজা অযদিপউস” শাটকখাশিতে অন্ধতা থেকে সতের দুঃসহ ও 

তয়াল উপলব্ধিতে সতক্রমণ | 

নাটকথানি প্রথম মৃগ্ধন্থ হয় খুঃ পৃঃ ৪২ অবে। গে বছর নাটক- 
প্রতিযোগিতায় সফক্লেস পুবঙ্গার পান নি বটে, কিন্তু উত্তবকাঁলে এই 

নাটকখানি আদর্শ ট্রাজেডির গৌরব লাত কবেছে। 



রাজা অয়দিপউস 

পাত্রগণ 

অয়দিপউন 
জেউস-এর পুবোহি ত 

ক্রেয়োন 

তাইবেসিয়াস 

ইয়কান্তে 

কবিস্বীয় মেষপালক 

থেবীয় মেপালক 

দূত 

ধোরস্-_থেবীয় প্রাচীনেবা 





থেবাই নগর। রাজপ্রাসাদের সামনে । প্রাসাদ-দেহলিতে উপবিষ্ট 

প্রারথীগণ । হাতে তাদের অলিভ-শাখা। তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে 

'।ছেন জেউপস-এব পুবোহিত | প্রাসাদ থেকে অয়দিপউপ-এব প্রবেশ । 

প্রস্তাবনা 

অয়দিপউস। বংলগণ, প্রাচীন কাদমস-এব হে শব সন্তি, 

পবিত্র জলপাই শাখায় অলক্ষত হয়ে 

০ঠ'মবা আমাব অপেক্ষ'য় এমনভাবে বসে আছ কেন? 

শহবটি যেমন ধুপাচ্ছন্ন 

তেমনি গানে 9 কানায় হুখব। 

ঘং্সগণ, তোমাদেব আবেদন দৃত-মুখে শোনা 

'অনচিত বালে নিজে আমি এসেছি_- 

এসেছি সবসন-কধিও বিখ্যাত অয়দিপউস। 

কিন্ব হে বৃদ্ধ, তৃখি বলো। ওদেব হয়ে বলব'ব 

তুমিই যোগ্য মুখপাত্র। এমনভাবে এখনে বসে কেন? 
তোমাদের কী ভয়? কীই বাপ্রার্থনা? আমি চ'ই তোমাদের 

যথাপাধা সাহায্য কবরুত। শিম হব আমি 

যদি প্রাথীদেব আবেদন সাদবে গ্রহণ না কবি। 

পুবোহিত। ভে আমান দেশের বাজ! অয়দিপউস | 

দেখতে পাচ্ছ ছোট বড় আমবা সকলে তোমাব বেদিব সামনে 

বসে আছি। কেউ কেউ এখনও দূঃব 

উড়তে শেখে শি। অন্তেবা বার্ঘকা-আনত | 

আমি জেউল-এর পুরোহিত, ওর! নিবাচিতি 

তরুণ দল। পবিজ্ঞতাবে সজ্জিত অবশিষ্টেবা 

জান পেতে ব'সে আছে হাটখোলায়, পাল্লাস-এর 



৬২ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

মন্দিবে ছুটিতে, ইস্মেনস্-এব ভবিস্তজ্ঞাপক ভন্মরাশিব কাছে। 

দেখতে পাচ্ছ, সারাট। শহব 

মহালংকটে প'ভে সর্বনাশ বন্যার উপব 

মাথা তৃলতে পাবছে না। 

অবক্ষয়ে অবক্ষয়ে নিরঞ্কুর শস্তবীজ, 

অবক্ষয়ে অবক্ষয়ে জীর্ণ গোধন, নিক্ষল! রমণী । 

বীভৎস মহামারী গ্রিমুখী দেবীৰপে 

কঠিন নিপীড়নে শহবতক কবছে নাজেহাল । 

তাঁরই অত্যাচ'বে শূন্য হতে চলেছে কাদ্মস-এর গৃহ, 

পাত'লেব ধণবৃদ্ধি ঘটছে হাহাঁকাবে ও বিলাপে। 

এই স“কট সুহূর্তে আমি ও তোমাব দেহলীতে আসীন জনগণ 
তোমায় দেবতৃলা মনে কবি না, 

তবুও জীব:নব শান। কপান্তবে এব" দ্েবগণেব হস্ত'ক্ষপেব কালে 

আমব! তোমায় শ্রেষ্ট মানতবব সম্মান দ্িই। 

কাঁবণ, যে্িশ প্রথম এসেছিলে, মুক্ত কবেছিলে 

কাঁদ্মস-এব শহবটিকে নৃশ"স গাধিকার খাজনাব পীডন থেক, 

সেছিন আম'দ্র কাছ থেকে তমি কিছু জানও নি, 

শেখও নি। লোকে বলে, লোকে মননে কবে, 

এ শ্ুপু এক দেবতাব সহায়তায় তমি আমাদ্ব জীবন উদ্ধ'ব কবেছিলে। 

এখন হে লোকরঞ্জন অয়দিপউস, আমব1 সকলে 

তোমার দিকে মুখ তুলে প্রার্থনা কবছি, 

তুমি এব একট! বিহিত করো, দৈববাণী স্নেই হোক 

অথবা মন্গুযা-বিজ্ঞানেই হোঁক-__ 

আমি দ্েখণ্তে পাচ্ছি, সংকটে সচেষ্ট হলেই 

মানুষ প্রায়ই সফল হয়। 

হে পবশাদূলি! বাচাও আমাদের শহরকে ) 

কিন্ু সাবধান, যে দশে তোমার প্রাক্তন উৎসাহের জন্য 

"সাঙ্গ স্তোমায় ভ্ত্রাণকর্তা বলে থাকে, 

সে ক্শে তোোমাব প্রথম সাফল্য ভুলতে পাবে, 

যদি গ্রথম যাঁকে ড় করিয়েছিলে, শেষে তাকে ভেঙে পড়তে দাও। 

৫ 
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রাজা অয়পিপউস 

চিবকালেব জন্য নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করো শহবটিকে। 

সেদিন তৃমি আমাঁদেব ভাগ্য ফিরিযে এনেছিলে 

শুভ অভিজ্ঞানের গ্রকাশে-এখনও তেমনটি হও। 

এই দেশে যখন তোমাব রাজত্ব করতে হয়, 

তখন জনশূন্য দেশের চাইতে জনবহুল দেশই তো ভাল। 

সৈম্তশন্য দুর্গ ব1 শাবিকশ্ন্ঠ জাহাঁজ কে চায়? 

অয়। হায়রে অসহায় সন্তানেরা, মামি জানি__অন্ধ নই আমি-- 

কী প্রার্থনা নিষে তোমবা এখানে এসেছ। 

জনি তোমাদেব সকলেব কষ্ট । - 

কি্ধযত কষ্টই তোমাদেব হোক ন! কেন, তোমাদের মব্যে 

এমন কেট নেই যার কষ্ট আমাব কষ্টেব সূগে তুলনীযু। 

কাবণ, €তোমাতদব দুধে একনি, প্রত্যেকে নিজেব জন্য, 

পবেব জগ্য শয়। কিন্ছ আমার জদয কাঁদছে 

শহ-বব অগ্য, শিচজব জগ্য, তোমার জন্য । 

ত৩বো নও সিদ্রামগ্র আমায় তোমবা জাগি. তু.লছ । 

জেনে!) মামি অনেক অশ্রপাত কবেছি, 

উদ্ছিগ্ন চিন্তে নান! পথ খুজে খুবেছি। 

যে একমান্র উপাষ ন ন1 পবাক্ষা-নিরীক্ষায় ভাত পেয়েছি, 

তা মামি কাজে খটিয়েছি_মেনয়কেউস-পুত্র, 

আমাব শ্রালক ক্রেযাণ-কে পাঠিয়েছি ফৈবস-মনিদিব 

পিণিয়'ৰ কাছে। সে জেনে মাসবে 

কী কবে কী বলে আমি শহবকে বাচাব। 

তাব যাবা পখ থেকে সময়ের হিসেবে 

আজ "মামি বড় উত্লা--কী। কখছে সে? তাব অন্ুপস্থিতিব কাল 

যাঁওয়া-আসাব সময়কে অনেক পেবিয়ে গেছে। 

মামি হব পাতকী যদি তাৰ আসবাব সঙ্গে সঙ্গেই 

দেবতাব আদেশ পালন না কবি_তা যাই হোক না! কেন। 
পু। ঠিক সময়ে বলেছ। ক্রেয়োন আমছে জেনে 

ওই তে। ওগ1 ইঙ্গিত কখছে। 

অয়। হে দেব আপন্লোন, ও যেন ভাগাক্জমে ভাণেব উপায় 

৬৩ 
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নিয়ে আসে। মুখখানি উৎফুল্ল দেখাচ্ছে । 

পু। ওকে খুশি মনে হচ্ছে। নাহলে 

ফলিত লবেলেব সুকুট প'বে আসত না। 

অয়। এক্ষুণি জানতে পাবব। শোনবাব মত কাছে এসে পড়েছে। 

ওহে শ্যালক বাজকুমাব, মেনয়কেউন"এব পুক্র, 

দেবতাব কী বাণী নিয়ে এলে? 

(ক্রেয়োন-এব প্রবেশ? 

ক্রেয়োন। শুভ। অর্থাৎ ছুঃখেব পবিস্থিতি সুষ্ঠ চালপায় 

অবশেষে হধকব হতে পাবে । 

অয়। বাণীটি কী? তোমাব কথা 

আমায় আশ! ও আশঙ্কার মাঝে দোলাচ্ছে। 

জ্রে। এছেব সবাব শুনতে বাণা শা থাকলে, 

এক্ষণি বলতে পাবি, না হয় ভেত.ব চল1। 

অয়। সকলাকই শুনিয়ে ব.লা। শিজেব জীবনের চিগ্তা্থ চেয়েও 

এপ্রেব কষ্টেই আমি পীণ্ডত। 

ক্রে। পেবতাৰ ক ছে কী শ্রুনচি তা আমি বলছি-__ 

দেব ফৈবম আমাদেব স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন 

এই দেশেব স্ফীতকায কলুষকে তাডাতে 

ধাঁতে তা বেছে বেডে অপ্রতিবোধ্য পা হয়ে ও ঠ। 

'অয়। পবিশ্ছ্ছিব উপাঁয কী? কলুম্ষব শ্ববপই বাকী? 

ক্রে। হয় নিবাসনে, না হয় হত্যাব দ্বারা হত।াব প্রতিশোধন। 

কারণ রক্তপাতে সংশ্ষন্ধ শহব। 

অয়। দৈববাণী কোন্ মানযেব হও)াব কথ! প্রক্কাশ কবেছে ! 

ক্রে। বাচ্ছা, তো'মাব শাস.নব পুবে 

এই দেশ আমাদেব শাসক ছিলেন লাইয়স। 

অয়। আমি তাব কথা শুনেছি, কিন্ত চোখে দেখিনি । 

ক্রে। তান নিহঠ হলেন। আঙ্গ দেবতা স্পষ্ট আদেশ দিয়েছেশ 

হাত্যাকাবাদেব শান্তি দিতে। 

পৃথিবীর কোন অঞ্চলে তাঁবা? কী কবেই বা আমগা 

এণ্ত পুরানো প।পের অনিশ্চিত পদচিহের সঙ্ধান করব ? 

৮৫ 

৯৫ 

১০০ 

১০৫ 
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ক্রে। দেবতা বলেছেন তার! এখানেই আছে। ১১৬ 

অন্বেষণ করলে পাঁওয়া যায়, অবহেলায় হারিয়ে যায়। 

অয়। লাইয়স নিহত হয়েছিলেন কোথায়? এই প্রাসাদে ? 

শহরের বাইরে? অথবা পরদেশে ? 

ক্রে। তিনি বলেছিলেন দৈববাণী শুনতে যাচ্ছেন । 

কিন্ধ তারপর আর তিনি ঘরে ফেবেন নি। ১১৫ 

অয়। প্রত্যক্ষদর্শা কোনো দূত কোনে। অগ্চচব কি পাওয়া যায় নি 
যাব কাছ থেকে কিছু সংবাদ শোনা যায়? 

ক্রে। সকলেই নিহত হয়েছে, শুধু একজন ভয়ে পালিয়ে এসেছিল। 

চোখে যা! দেখেছিল, তা ছাড়া সে আর কিছু বলতে পাবে নি। 

অয়। সে কীদেখেছিল? একটার থেকেই আমর! বনহুর 

সন্ধান পেতে পারি, ১২০ 

যদ্দি তাব মধ্যে আশার ক্ষীণ আলোক থাকে । 

ক্রে। সে বলেছিল দু তীর উপব ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে হত্য। কবেছিল ; 

একজন নয়, বহুজনে। 

অয়। কোনো দহ্থায কি এ কাজ করতে সাহস পেত, 

যদি এখাঁন থেকে তাকে টাকাব লোভ না! দেখানো হত? ১১৫ 

ক্রে। লোকে তাই মনে করেছিল; কিন্ধ লাইয়স-এর মৃত্যুর পর 

উৎপাত থেকে আমাদের বাচাবাব জন্ত কাউকে পাঁওয়া গেল না। 

অয়। এমন কী উৎপাত্তের সম্মুখীন হয়েছিলে 

যাতে সিংহাঁসনের পতনে তোঁমর। অনুসন্ধান করতে পার নি? 

ক্রে। গীতিপাশিনী স্ষিংস প্রত্যক্ষে দেখা দিয়ে আমাদের ১৩০ 

এমনি জড়িয়ে ফেলল যে আমর পরো'ক্ষের কথা ভুলে গেলাম । 

অয়। একেবারে গোন্ড়1! থেকে আমি এর রহস্ত খুলতে চাই। 

ধন্য ফৈবস, সাধু সাধু তুমি ক্রেয়োন, 

কারণ তোমর! মৃতের প্রতি এমন শ্রদ্ধা দেখিয়েছ। 

তাই আমার মধ্যে তোমর! পাবে এক যোগ্য সহ-সংগ্রামী, ১৩৫ 

পেশ ও দেবতার সেবার কাজে। 

দূরবর্তাঁ বন্ধুর জন্ত এ কাজ নয়) 
এই কলুষের মোক্ষণই আমাব নিজেব স্বার্থে নিজের কাজ। 
থে--৫ 
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যে লোক তাকে হত্যা করেছে, সে যেই হোক ন| কেল, 
সে আমার বিরুদ্ধেও হাত তুলতে পারে। ১৪০ 

তাই লাইয়স-এর উপকার ক'রে নিজেই উপরূত হুব। 
সস্তানগণ, দেহলি থেকে চটপট উঠে পড়ো, 

প্রাধিত্বেব শাখা দুরে ফেলে দাও । 

কাদ্মস-এব গ্রজার্দের কেউ জমায়েত ক'রে বলুক, 
প্রয়োজনীয় সব কিছু আমি কবব। নিশ্চয় জেনো, ১৪৫ 

হয় মন্ত্রে সাধন, না হয় শরীর-পতন। 

( অয়দ্দিপউস ও ক্রেয়োন প্রাসাদে প্রবেশ করলেন ) 

পু। ওঠে। বখসগণ, ষে অন্রগ্রহেব জন্য আমরা 

এখানে এসেছি, তার প্রতিশ্রুতি পেলাম । 

যে ফৈবস দৈববাণী পাঠিয়েছিলেন 
তিনি এসে আমাদেব ভ্রাণ করুন, উৎপাত নিঃশেষ করুন ১৫০ 

(পুরোহিতের সঙ্গে সকলের প্রস্থান ) 

খোরস-এর প্রবেশ- প্রথম গাথা 

প্রথম স্তবক 

জেউস-এর ওগো! বাণী মধুরভাষিণী, 

হিরগ্মরী পিখো১ হ'তে এসেছ কি নামি উজ্জল খেবাইয়ে ? 

ভয়ে বিতত আমার মন, আতঙ্কে কম্পমাঁন দেহ । 

ওগো দেলীয় তাপহর, আর্তরব শোনে! কান পেতে | 

তোঁম!। লাগি ভয় মোব ১ ১৫৫ 

কী খণ চাহিছ? নূতন নবীন 7 

অথব| কালচক্রে পুনঃ শোধনীয়? 

বলো মোর, স্বর্ণময়ী আশার কুমারী, 

ওগে! চিরস্তনী বাণী। 

প্রথম প্রতিত্ভবক 

জেউন-দুহিত| হে অমর আধথেনা, সর্বাগ্রে তোমারে ভাকি, , ১৬০ 

ডাকি আর্তেমিস-এ তোমার ভগিনী, দেশপালিনী, 
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নগরাঙ্গনের বুল বেদীতে উজ্জল আঙগন যার 7৪ 
ধপ্পাণি ফৈবস-এ ভাকি । 

এসো এসে! ভ্রয়ী মরণ-তারিণী, আবিভূত্ত হও সম্মুখে আমার । 
পূর্বে ধংস যবে শঙ্কিত করিল শহর, ১৬৫ 

দুর্ষোগের দীন্তশিখ! নির্বাপিত করিলে তোমরা । 

সেইভাবে এসো আজ । 

দ্বিতীয় স্তবক 

হায়! বহিছি অনস্ত হুঃখ। 

আর্ত দেশবাসী সবে ; 

কোনে। শ্রস্থ খুঁজে নাহি পাই মনে ১৭৭ 

আত্মবক্ষা তরে । আর শস্ত নাহি ফলে 

স্থন্দর ধরণীতে ; বেদনায় নারী করে হাহাকার, 

সম্ভান লভে ন। তবু। 

দেখো, লোক সবে একে একে চারুপক্ষ বিহঙ্গম-সম ১৭৫ 

বেগমান বহি হ'তে ভ্রুততর গতি 

ধায় বৈতবণী-তীরে । 

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক 

কত লোক মবিছে শহরে কে তাহ! গণিবে ? 

ভূমিশায়ী নগর-সম্তান লাগি' কেহ নাহি কাদে । ১৮০ 

মৃত্যুব বাহন বলি' দয়া নাহি পায়। 

হেখ! জায়া ও জরতী জননী 

ব'সে আছে বেদিপার্থে ; 

হোথা প্রাথিনী রমণীর সবে ছুঃসহ ব্যথায় করে আর্তনাদ- ১৮৫ 

শোকগীতি জড়াইয়া ওঠে কাতর চীৎকারে। 
তাদের উপর জেউস-এর হে স্বর্ণ-কুমারি, 

পাঁঠাইয়। দাও ক্ুপাদৃষ্টিসনাথ সহায়। 
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তৃতীয় স্তবক 

হের। পিতল ফলকহীন বিভীষণ যুদ্ধদেব 
সোল্লাসে আরাবে 

আক্রমিছে দহিছে আমারে । 

পিতৃভূমি পবিত্যজি' ফিরে যাক 
দ্রুত পলায়নে, 

যাঁক চলি' আন্ষিত্রিতের৫ বিশাল ভবনে 

অথব1 থাঁকীয় তরলমালার 

নিরাশ্রয় পোতায়ে। 

রাত্রির অসমাঞ্ধ কাজে 

দিবস সমাপ্তি আনে । 

হে বহ্িবাহন, হে পিতা জেউপ, 

বলিষ্ঠ বিজলীধব ! 

বধ তাবে বজ্ঞের আঘাতে । 

তৃতীয় প্রতিস্তবক 

হে লিকীয়রাজ! 

তব প্বর্ণধঙর অদম্য শব 

দিকে দিকে উড়ি” রাখুক আমার প্রাণ। 

ঝরুক চাবিধারে জলন্ত দীধিতি 

যাহার মগুল মাঝে ধায় দেবী আর্তেমিস 

লিকীয় পাহাড়ে। 

ডাকি স্থবর্ণকিরীটিরে, 
রাখিলেন শহরের নাম যিনি, 

অরুণবদন তিনি, আবাহিত “এউএ” ধ্বনি সাথে, 
বাক্ধস বাকৃথে-সহচর। 

আসি' নামি' 

জলন্ত মশালে দহন গেবেরে 

অর্ধ্যহীন যিনি দেবদভ| মাঝে। 

১৯৩ 

১৯৫ 

২১৩ 

১৫ 
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প্রথম বৃত্তাস্ত 

( অয়দিপউন প্রাসাদ থেকে এসে দেহুলীর উপব দাড়িয়ে 

খোঁধসকে সম্ভাষণ করছেন ) 

অয়। প্রার্থনা কবেছ তুমি। আমিও তোমার প্রার্থণার উত্তর দিচ্ছি। 

যদি তুমি তা! শুনে মানতে রাজী হয়ে উৎপাতের কাবণ না ভোল, 

ত৷ হ'লে তুমি পাবে সাহস ও উপশম । 

ঘটনার বিধুতি ও পাপ কার্ষের কথা 

পরেব মুখ থেকে বলছি-_-কোনে! স্প্রের হদিল ন! পেয়ে 

আমাব অনুসন্ধান খুব এগোতে পারে নি । 

যে হেতু আমি সবার শেষে এসে নাগরিক হয়েছি, 

তাই আজ কাদ্মস-এব সকল প্রজাদেব সামনে ঘোষণ! কবছি £ 

“যদি তোমাদের মধ্যে কেউ জেনে থাকে 

কাব হাতে লাবদাকস-পুত্র লাইয়স নিহত হয়েছেন, 
আমি তাকে আদেশ কবছি সে আমাব কাছে সব খুলে বলুক। 

যদি সে ভয় পায়, তা হ'লে সে নিজেব থেকে 

শান্তি গ্রহণ ককক। এছাঁড়। আব কোনো ঘ্বণ্য জববদন্তি 

তাঁকে পোহাতে হবে না, শিবাপদে সে দেশ ছেড়ে যাবে। 

আব কেউ যদ্দি অপরাধীকে জেনে থাকে, 

সে এদেশী বা পরদেশী হোক, নে যেন চুপ ক'বে না থাকে। 

আম!র পুরস্কার ছাড়া সে পাবে আমার কৃতজ্ঞত।। 

কিন্ত নিজেব বা বন্ধুব কথা ভেবে যদি চুপ ক'রে থাক, 
যি আমাব আবেদন নাকচ কর, 

তা হ'লে শোনো তোমবা, কী কবতে আমি কৃতনংকল্প । 

এই দেশেব সিংহাসন ও শক্তির অধিকাবী আমি-_ 

আমি নিষেধ করছি, লোকটা! যেই হে।ক না কেন, 

কেউ যেন তাব অভ্যর্থনা না কবে, তার সঙ্গে কথা না বলে, 

দেবোদ্দেশে প্রার্থনায় বা ষঙ্ছে তাকে অংশ নিতে না দেয়, 

তাকে মন্ত্রপূত জল না দেয়। 
আমার আদেশ; সকলে তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিক, 

কারণ সে আমাদের জীবনের কলুষ--সগ্চ দৈববাণী 

৬৮ 

২২০৪ 

২২৫ 

২৩০ 

২৩৫ 
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ও থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

আমায় এ কথ! জানিয়েছেন। 

এমনিভাবে দেবতার পক্ষে এবং মৃতের পক্ষে 
আমি হুব সংগ্রামী । ২৪৫ 

আমি সেই দুফ্কৃতকে অভিশাপ দিচ্ছি, 
সে একাকী গোপনে বা অন্তের সঙ্গে একাজ ক'বে থাকলে, 

সে অধম, অধমভাবেই নিরানন্দ জীবন যাপন করুক। 
যদি আমি সঙ্ঞানে তাকে আমার ঘরে 

তুলে থাকি, তা হ'লে আমার প্রার্থনা, ২৫ 

যে সব অভিশাপ উচ্চারণ করেছি সেগুলো! আমার মাথায় এসে পড়ুক। 

এই জব তোমাদের করতে অনুরোধ করছি 

আমার জন্য, দেবতার জন্য, 

দেবহীন ফলহীন অবক্ষয়ী দেশের জন্তা। 

(দেহলী থেকে নেমে খোরসের সামনে গিয়ে) 

দেবাদেশ না! পেলেও এমনি সংস্থিতি ২৫৫ 

আশুচি রাখ! উচিত হয় নি-_- 

সের! মান্য তোমাদের রাজার নিধনের পরেই 
কর্তব্য ছিল তার তাত্ত করা । কিন্তু এখন দৈবক্রমে 

আমার হাতেই সেই শক্তি যার অধিকারী একদ! তিনি ছিলেন) 

আমি পেয়েছি তার রিবাহ-শয্যা, তার সক্ষেত্র স্ত্রী ২৬০ 

যাকে তিনি অন্তঃসত্ব|া করেছিলেন; সহোদব সন্তানদের 

আজ আমরা দুজন পিতা। হতাম, যর্দি তার বংশে দুর্দেব না দেখ! দিত। 

কিন্ত এখন দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে তার কপালে । 

তাই আমি তার পক্ষে যেন আমার পিতার পক্ষে 

সংগ্রামে নাঁমব, সকল উপায় পরখ করব । ২৬৫ 

আমার একমাজ্র সংকল্প লাইয়স-এর হত্যাকারীকে ধরা 

লাইয়স ধার পিতা লাবন্াকস, পিতামহ পলিদোরস্, 
প্রপিতামহ কাদ্মস, আদিপুরুষ আগেনোর 1৬ 

যারা আমার আদেশ মানবে না, তাদের বিরুদ্ধে দেবতাদের কাছে 

আমার অন্থরোধ--তাদের ভূমি নিক্ষলা হোক, ২৭০ 

তাদের ভার্ধা বন্ধ্যা হোক) তার ধ্বংস হোক অধুনাতন ছুবিপাকে। 



রাঁজ। অয়দিপউস 

আরও আবও ভয়াল ছুধবিপাকে। 
তোমাদের জন্য এবং কাদ্মস-এর প্রজাধুন্দের জন্য 

আমার শুভেচ্ছ।, ন্যায়ধর্ম তোমাদের সহসংগ্রামী হোক, 

নিখিল দেবতা নিত্যকাল তোমাঁদেব সহায় ছোন। 

খো। তোমাৰ অভিশাপ-পাশে জড়িয়ে প'ড়ে বলছি-_ 
আমি হত্যাঁও করিনি, হত্যাকারীকেও দেখাতে পাবৰ না । 

কেসে? এই প্রশ্নে উত্তর দেওয়! উচিত ছিল ফৈবস-এব 
ধিনি প্রশ্ন তুলেছেন । 

অয়। ঠিক বলেছ । কিন্তু মাঘ দেবতাকে 

ইচ্ছার বিরদ্ধে কাঁজ কবাতে পাঁবে না । 
খো। দ্বিতীয় পবামর্শ আমি তোমায় দিতে পারতাম । 

অয়। যদি তৃতীয়ও থাকে, বলতে ইতন্তত কোবো না। 

খো। জানি, দৈবজ্ঞানে গুরু তাইবেসিয়াস 

ফৈবস-দেবেব সমতল , তীর সঙ্গে একযোগে 
অনুসন্ধান কবলে, হে রাজা, যথার্থ সংবাদ জান! যায় । 

অয়। এই উপায়ও আমি অবহেলা কবি নি। 

ক্রেয়োন-এব পরামর্শে আমি তীব ক্কাছে দু'বাব 

দৃ'্ত পাঠিয়েছি । আমি আশ্্য হচ্ছি তিনি এখনও এলেন না । 

খোঁ। আবও অনেক গুজব বট ছ, কিন্তু সবই বাঁজে। 

অয়। কীগ্ুজব? আমি সব কিছু পৰীক্ষা ক'বে দেখতে চাই । 

খো। শোন! যায় পথিকের হাতে তিনি শিহত হয়েছেন । 

৭১ 

২৮৩ 

২৮৫ 

অয়। আমিও শুনেছি । কিন্ত যে চোখে দেখেছে, তাকে এখানে দেখা যায় না । 

খো। ভয়ের লেশমাত্র ধাকলে তোমাৰ মুখে 

এমন অভিশাপ শুনে মে লুকিয়ে থাকতে পাবে না । 

অয। কাজেযাব ভয় নেই, কথায় তাঁব কী ভয়? 

খে ॥। একজন কিন্ধু তাকে সনাক্ত কবতে পাবেন-- 

দেখো, তার! নিয়ে আসছে সেই দেবতুল্য দৈবজ্ঞকে 
মানুষের মধ্যে একমাত্র যাৰ আত্মায় সত্য সহজাত । 

(অন্ধ তাইরেসিয়াস-এর প্রবেশ ; একটি বালক তার 
হাত ধরে নিয়ে আসছে; সঙ্গে ছুজন দূত ।) 

৯৫ 



থ২ থেবীয় নটিকগুচ্ছ 

অয়। হে সর্বদর্শী তাইরেপিয়াস | পৌকষেয় ও অপৌরুষেয়, 

দিব্য ও অদিব) সত্যের হে জ্ঞাতা ! 

চোখে দেখতে না পেলেও তুমি ভাল ক'রেই জান 
কোন্ রোগে খাবি খ।চ্ছে আমাদের শহর। হে গুরু, 

একমাজ্র তোমারই মধ্যে পেয়েছি ত্রাতা ও সৃক্তিদাঁতা। 
বোধহয় তুমি দূতের কাছে খবর শোন নি-__ 
আমাদের জিজ্ঞাসাঁয় ফৈবস জানিয়েছেন 

এই সংকটের একমাত্র মুক্তির উপায়-- 
যদি লাইয়স-এর হত্যাকারীদের খুঁজে বের ক'রে 
আমরা তাদের হত্য! করি বা দেশ থেকে নির্বাসিত করি । 

তাই তুমি পাখিদের অভিজ্ঞান বা দৈবজ্ঞানের 
যদি কোনে। অন্ত পথ থাকে, তার বাণী গোপন কোরো না। 

রক্ষা করো নিজেকে ও শহরকে, রক্ষা করো! আমাকে, 

রক্ষা করো সকলকে এই মৃত্যুঙ্জনিত কলুষ থেকে । 

তোঁমার হাতেই আমাদের জীবন--নিজের শক্তি ও ক্ষমত। অনুসারে 

মানুষকে সাহায্য করাই স্থন্দরতম অবদান। 

তাইরেসিয়াস। হায়! হায়! ভয়াল সে প্রজ্ঞ! যা জ্ঞাতার উপকারে 

আঁদে না। এই কথা ভাল ক'রে জেনেও আমি তুলেছি । 
তা না! হলে আমি এখানে কিছুতেই আসতাম ন1। 

অয়। একী? এখানে এসেই এত বিহ্বল কেন? 
তাই। আমায় বাড়ী ফিরতে দাও । যদি দাও, তাহ'লে 

সহজেই তুমি পারবে তোমার ভাগ্য বইতে, আঁমিও আমার । 
অয়। অন্যায় কথ! বলছ। তোমার বাণী থেকে আমাদের বঞ্চিত ক'রে 

তুমি তোমার ধাত্রী নগবীর আর বন্ধু নও । 
তাই। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার কথাগুলি 

কালোচিত নয়। তাই তোমার দশায় যেন ন| পড়ি." 
'অয়। দেবতাদের নামে বলছি-যদি জান, তা হ'লে বিমুখ হয়ো না। 

আমর| সকলে প্রাথীর মতে! তোমার পায়ে পড়ছি। 

তাই। তোমর! সকলেই বুঢ়। আমি কিন্তু নিজের সর্বনাশ 
-তোঁমার বলব কেন--প্রকাঁশ করব ন]। 

৩১০ 

৩১৯৫ 

৩২০ 

1৩২৫ 



রাজ! অয়দিপউস 

অয়। বলছ কী? জেনেও বলবে না? তুমিকি বোঝ ন! 

আমাদের বঞ্চিত ক'রে শহর ধ্বংস করছ ? 

তাই । তোমার বা আমার পতন আমি ঘটাতে চাই না। 

এমন অবিশ্বাস কেন? আমার মুখ থেকে কিছুই জানতে পারবে না। 
অয়। ওরে শঠচুড়ামণি, তুমি পাথরকেও ক্ষেপিয়ে তুলছ। 

তুমি কিছুই বলবে না? শেষ পর্যস্ত 
তুমি অকরণ ও অসাড় থাকতে চাও? 

তাই। তুমি আমার ক্রোধের নিন্দা করছ । 

নিজের ক্রোধ ন! দেখে তুমি আমায় ছোট করছ। 

অয়। কেই বা রাগবে না এমন কথ! শুনে? 

তুমি শহরকে অপমান করছ। 

তাই। নীরবতায় মুড়ে রাখলেও ঘটন! যা তা ঘটবেই। 
অয়। যাঁ ঘটবে তা আমায় বলা তোমার উচিত। 

তাই। আমি এর বেশি বলব না। ইচ্ছে হয় তো 

প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ো। 

অয়। যে ক্রোধে জলছি তাতে আমার অন্কমান 

চেপে রাখব না । জেনে রাখে! আমার চোখে 

তুমি চক্রান্তকারীরদের একজন, তুমিই এ কাঁজ করেছ, 
যদিও নিজের হাতে হত্যা কর নি। যদি তোমার চোখ থাকত, 

তাহ'লে বলতাম তৃমি একাই এ কাজ করেছ। 

তাই। সত্যিই? তাহ'লে শোনো_-যে আদেশ 

তুমি ঘোষণা করেছ, ত1 মেনে চলো 

আজ থেকে এদের ও আমার সঙ্গে কথা বলবে না, 

কারণ তুমিই এ দেশের সর্বনাশী কলুষ। 

অয়। এমনি নির্লজ্জের মতে! তৃমি এ কথ! বলতে পারলে ? 

কী ক'রে ভাবছ যে তুমি রেহাই পাবে? 
তাই। রেহাই পেয়েছি। সত্যপাঁলনেই আমার শক্তি। 

অয়। কার কাছে শিখলে? সত্য তো তোমার বৃত্তির মধ্যে পড়ে না। 

তাই। তোমারই কাছে। তুমি যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
আমায় কথ। বলাচ্ছ। 

৭৩ 
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অয়। কী কথা? আবার বলে! যাতে আমি বুঝতে পারি। 

তাই। আগে বো নি? তুমি কি আমায় আরও কিছু বলবার 

লোভে ফেলতে চাও ? 

অয়। না। তোমার কথা বুঝি নি। আবার বলে|। 

তাই। আমি বলি, যাকে তুমি ধবতে চাইছ, তুমিই সেই ঘাতক। 

অয়। এ বিষ আবার ওগরাচ্ছ বলে অনুতাপ করতে হবে। 

তাই। তোমার ক্রোধ জালাবার জন্তই কি আরও কিছু বলব? 
অয়। যত খুশি বলো। কোনো কথাই কাঁজে লাগবে ন1। 

তাই। আমি বলছি-__না জেনে তোমার অস্তরজ জনের সঙ্গে 

তুমি বিষম লজ্জায় জড়িয়ে আছ ; দেখতেই পাচ্ছ না কী জালে পড়েছ। 
অয়। তুমি কি ভাবছ তুমি সব সময় শিশ্চিন্তে এমনি ব'লে যাবে? 
তাই। যাব, যদি সত্যেব মধ্যে কোনে! শক্তি থাকে । 

অয়। থাকে বটে, কিন্ত তোমাতে নয়। তোগার কোনে! শক্তি নেই, 

কেন না তুমি চোখে, কানে ও মনে অন্ধ । 
তাই। হায়রে ছুর্ভাগ্য! যে তিরম্কাব তুমি আমায় করছ, 

সকলেই সেই তিরস্কাব অবিলম্বে তোমায় করবে। 
অয়। আধার তোমার একমান্র অবলম্বন; তাই তৃমি আমার 

ক্ষতি করতে পার না--পার ন1 তাদের যাব! আলে। দেখতে পায়। 

তাই। তোমার আঘাতে পতন আমাঁব ভাগ্যে লেখা নেই, 
কারণ আপল্লোনই শক্তিধব, প্রতিশোধ ধাব হাতের মুঠোয়। 

অয়। এ ছলন! তোমাব, না ক্রেয়োন-এব ? ৰ 

তাই। ক্রেয়োন তোমার ধ্বংসক নয়, তুমি নিজেই নিজের ধ্বংদক। 

অয়। হায়রে সম্পদ! হায়বে রাজমহিম1! হায়রে পরাশিল্প। 

তোমাদের জন্য রাজপদলোভী কত লোকের ঈীর্যায়ই ন! 

চোখ রাখতে হয়। 

দেখো, আমি না চাইতেই এই শহবটি 
যে রাজা আমার হাতে উপহার দিয়েছে, 

সেই রাজ্যেব জন্ত আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু ক্রেয়োন 

আমায় নির্বাদিত করতে গোপনে চেষ্ট! চালাচ্ছে । 

সেই লাগিয়েছে এই কৌশল-কুশলী যাদুকরকে, 

৩৬০ 

৩৬৫ 

৩৭০ 

৩৭৫ 

৩৮০ 

৩৮৫ 



রাঁজ। অয়দিপউস 

এই ভণ্ড তপন্থীকে যাব চোখ শুধু লাভের সন্ধানী 
কিন্ত অন্ধ আপন বৃত্তিতে | 

বলো, বলো, কবে তৃমি ছিলে শ্রদ্ধেয় দৈবজ্ঞ ? 

বলো, সাবমেয়-মুখী গায়িকা! যখন এখানে ছিল, 

তখন কেন তুমি এই শহববাসীদের ভ্রাণের উত্তর শোনাও নি? 
এই প্রহেলিকার উত্তর দেওয়! সাধাবণেব সাধ্য ছিল না 

এর জন্য প্রয়োজন ছিল দৈবশক্তিব। 
তখন তো দেখা ওনি দৈবশক্তিব তুমি অধিকারী, 
তখন ব্যর্থ ছিল তোমাৰ পক্ষী-বিজ্ঞান ও দৈববিজ্ঞান | 

কিন্তু আমি এলাম--এলাম অজ্ঞ অয়দিপউস। মুখ বন্ধ ক'বে দিলাম 

দাঁনবীব শুধু সাধারণ জ্ঞানে, পক্ষী-বিজ্ঞানে, নয়। 
ক্রেয়োন- এব সিংহাঁসনেব পাশে বলবার আশায় 

এমন মানুষটকে তুমি নির্বাসিত কবতে চাইছ । 
এই পপর জন্য একদিন অন্থতাপ কবতে হবে তোমাকে 

ও তোমাৰ সহকমকে । আমি যর্দি তোমায বুদ্ধ না দেখতাম, 

তা হ'লে শাস্তি পেয়ে বুঝতে পাবতে তোমাব মনেব নষ্টামি | 

খো। হে অয়দিপঈস, 'মামাদের মনে হচ্ছে 

ওর কথ! যেমন ক্রোধপ্রস্থত, তেমনি তোমাবও | 

ক্রোধ আমব! চাই না, আমবা যা চাই ত। হল 

দেবেব বাণীর সমাধানের চবম উপাষ কী তাঁব পৰীক্ষা । 

তাই। যদিও তৃমি বাজা, উত্তব দেবাব অধিকাৰ সকলেরই সমান । 

আমিও সেই অধিকারে অধিকাবী । 

আমি তোমাঁব সেবক নই, আপলোন-এর সেবক 

তাই আমি মালিকবপে ক্রেয়োন-কে দাবি করছি নাঁ। 

আমার বক্তব্য--তুমি আমাব অন্ধত্ব নিয়ে খোচ। দিয়ে খাক। 

কিন্ধ চোখ থাকলেও দেখতে পাও না কী ছুর্দশায় তুমি ডুবে আছ, 
কোন্ ঘবে তৃমি বাঁস কবছ, কাদের নিয়ে গড়েছ পরিবাব । 
জানে। কে তোমায় জন্ম দিয়েছে? পাতালে ও মত্যে 

তুমি যে তোমার আপন জনের শত্র--এ সন্দেহ কখনও কর নি। 

তোমার মাত ও পিতাব অভিশাপ দ্বিধা অগ্কুশের মতে 

৭৫ 

৩৯০ 

৩৯৫ 
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ঢু মেরে এ দেশে থেকে তোমায় তাড়াবে। 

এখন আলো! দেখছ বটে, শেষে দেখবে অন্ধকার । 

কোন্ আশ্রয়, কোন্ কিথাইরোন ৪২৩ 

না তোমার বিলাপে মুখর হবে, 

যখন বুঝবে এই পরিবারে পরিণীত হয়ে 
তুমি আনন্দ-যাত্রার শেষে এক বন্দরহীন তটে পৌছেছ। 
তুমি টের পাচ্ছ না কোন্ ছুঃখের বন্। 
তোমায় তোমার সন্তানদের সমভৃমিতে ভাসিয়ে নেবে। ৪২৫ 

এখন আমায় ও ক্রেয়োন-কে যেমন খুশি গালি দাও । 

মর্ত্যদের মধ্যে এমন কেউ নেই 
যে তোমার মতে। বিচূর্ণ হবে। 

অয়। এমন কথা কে সহা করতে পাবে ? 

জাহান্নামে যাও! এখনি সরে পড়ো। ৪৩০ 

আঁজ থেকে আর কথনও এই প্রাসাদের সামনে এসো! ন]। 

তাই। তুমি না ডাকলে আমি আসতাম ন|। 

অয়। আমি কিজাঁনতৃম তুমি এমনি আনাড়ি কথ! বলবে 1 

জানলে তোমাকে আমার প্রাসাদে ডেকে আঁনবার আগে 

ভেবে দেখতাম। 

তাই। তোমার চোঁধে আমি মূর্থ হতে পারি। ৪৩৫ 
তোমার জনক জননীর চোখে কিন্ত আমি জ্ঞানী । 

অয়। কোন্ জনক-জননী ? ফাড়াও। কে আমায় জন্ম দিয়েছে ? 

তাই। আজকের দিনই তোমার জন্মদিন, তোমার মৃত্যুদিন। 
অয়। তুমি শ্ধু ছুর্বোধ ও শ্লিষ্ট কথ! বলতে জান। 

তাই। তুমি কি প্রহেলিকার মর্মতেদে সুপটু নও ? ৪৪০ 
অয়। যে পটুতা নিয়ে তামা! কুবছ, তা-ই আমায় বড় ক'রে তলেছে। 

তাই। তোমার এই কৃতিত্বই তোমার ধ্বংস। 

অয়। আমি কি শহরকে রক্ষা করিনি? তারপর যাই হোক না কেন। 
তাই। আমি যাচ্ছি। বৎস, তুমি আমায় নিয়ে চলো! 

অয়। হ্যা, ও তোমায় নিয়ে যাঁক। তুমি থাকলেই আমার বাঁধা, বিরক্তি । ৪8৫ 

গেলে আমি হুঃখিত হব না। 
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তাই। আমি যা বলতে এসেছি তা শেষ ক'রে আমি যাব। 
তোমার মুখের উপর বলতে ভয় করি না, কেননা আমার ক্ষতি করবার 

মতে। তোমার কিছু নেই। 

বলি, শোনো। শাপানির সঙ্গে লাইয়ম-এর হত্যা-সম্পর্কে 
ঘোষণ। জানিয়ে তুমি যাকে তন্ন তর ক'রে খু'ঁজছ, ৪৫০ 
সে লোকটি এখানেই। 
লোকে মনে করে সে পরুদেশ থেকে এসে এখানে বাস করছে, 

কিন্ত অদূব ভবিষ্যতে সে থেবাই-সন্তান ব'লে আত্মপ্রকাশ কববে। 
এই নৃতন জ্ঞানেই তাঁর সর্বনাশ। 
এখন সে চক্ষুম্মান, পবে হবে অন্ধ, এখন ধনী, পরে নির্ধন। ৪৫৫ 

পৰে লাঠি ঠুকে ঠুকে তাকে ভিন দেশেব পথে চলতে হুবে। 
সে কান্তজনেব মধ্যে আত্মপ্রকাঁশ কববে 

আপন সন্ত'নদেব ভ্রাতা ও পিতা ব'লে, 

যে নাবী থেকে জন্ম নিয়েছে, তাব পুত্র ও স্বামী ঝ'লে, 
আপন পিতাৰ সমসঙ্গম্রী ও ঘাতক ব'লে। ৪৬« 

ভেতবে গিয়ে মনে মনে তেবে!। আমি মিথ্যুক, এই যদি খরতে পাবে। 
'তা হ'লে খুশিমতো! বলতে পাববে যে 

দৈববিজ্ঞানেব আমি বিন্দুবিসর্গও জানি না। 
( তাইবেসিয়াস-এব প্রস্থান। অয়দিপউস প্রাসাদে প্রবেশ কবলেন ) 

খোরস- ঘিভীয় গাথা 

প্রথম স্তবক 

কে সে পাপিকৃৎ 

যারে দেল্ফীয় দৈবজ্ঞগিরি করেছে প্রকাশ-_ 

শোণিতনিধিক্ত হাতে ৪৬৫ 

যে সাধিয়াছে দুরুচ্চার্ধ মহাপাঁপ ? 

সময় এসেছে তার'দুরে পালাবার 

বাধুবেগ অঙ্গ জিনি' দ্রুততব পদে । 

জেউস-তনয়, দেখো, সশস্ত্র বিদ্যুতে আগুনে 
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বাঁপিছে তাহার”পর। প্রতিহিংস।-দেবীগণ এ 

অনিবার পদে পশ্চাৎ নিয়েছে তার। 

প্রথম প্রতিস্তবক 

তুষার-কিরীটী পার্নাসস-বাণী 
সবেমাত্র দীপ্ত মহাতেজে-_ 
ধরে! ধরো ধরে সবে অজ্ঞাত সে জনে ! 

ধায় সে যে পার হয়ে দুর্গম অরণ্য 

ঘ্রী ও পর্বত বলীবর্দসম । 

একাকী সে চলে ভাগ্যহারা, 

ভাগ্যহার পদে, 

অতিযত্বে এড়াইয়৷ চলে 

পৃর্থীকেন্ত্র হ'তে উচ্চারিত দৈববাণী, 

কিন্তু জাগ্রত সে বাণী নিত্য তারে করে প্রদক্ষিণ । 

দ্বিতীয় স্তবক 

শাকুনতত্জ্ঞ এই গুণী মুহাজন 
দারুণ রিভ্রান্তি আনে মোর । 

বিশ্বাস করি না, অবিশ্বাসও নাহি করি; 

কিবা বলি? বিহ্বল বিমুঢ় আমি, 
আশঙ্কা- ডানায় উড়ি দিশাহারা, 

না হেরিয়! কিছু সন্মুখে পশ্চাতে । 

লাবদাকস-বংশে ও পলুবস-পুত্রে 

ছিল কি কলহ? অতীতে ও বর্তমানে 

কিছু নাহি জানি । 

পরীক্ষিত প্রমাণ নাহিকো 

যাতে করি আক্রমিব প্রধ্যাতফগ! অয়দিপউসে । 

যাতে করি” জনিশ্চিত মৃত্যু লাগি, 
লাবপাকস-বংশধরে প্রতিছিংস! হানি । 
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দ্বিতীয় প্রতিস্তবক 

'এ কথ! নিশ্চিত, মহাজ্ঞানী জেউস ও আপল্লোন ; 

মানবেব সব কিছু বিদিত তাদের । 

কিন্ধ মানুষের মাঝে 

আম! হতে কেউ অধিক দৈবজ্জ ও জ্ঞানী, 

প্রমাণ নাহিকে। তার। 

বুদ্ধিবলে একক্তন অন্য হ'তে শ্রেয় হতে পাবে। 

আমি কিন্ত যতক্ষণ নাহি হেরি 

সত্যবপী অভিযোগ-বাণী, 

ততক্ষণ করি প্রত্যাখ্যান । - 

জানি জানি, পক্ষময়ী কুমাবী যখন 

পরীক্ষা করিল তাব, 

সে তখন আপনাবে প্রকাঁশিল 

জ্ঞানী ও দেশপ্রিয়রূপে । 

তাঁই চিত্ত হতে মোর 

কত না কহিব তারে পাপী। 

ঘিতীয় বৃত্তান্ত 
( ক্রেয়োন-এর প্রবেশ ) 

ক্রে। নাগরিকগণ, শুনলাম বাজা অয়দ্দিপউস 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন । 

এ আচরণ দুঃসহ বলে আমি এসেছি । বর্তমান পরিস্থিতিতে 

তিনি যদি ভেবে থাকেন বাক্যে বা কাজে 

ক্ষতিসাধন ক'রে আমি তাঁকে ব্যথ! দিয়েছি, 
তা হ'লে এই অভিযোগ কাধে নিয়ে 

আর আমি বেচে থাকতে চাই না। 

এই কথায় যে কলঙ্ক, ত! উপেক্ষণীয় নয়। 
তার আঘাত গুরুতর, কারণ শহরে তোমাদের ও বন্ধুবাদ্ধবের সামনে 

সকলে আমায় বলবে বিশ্বাসঘাতক । 

৭ 

৫১০ 

৫২৭ 
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খো। এই অপবাদ অনিচ্ছাক্রমে ক্রোধপ্রন্থত। 

ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তিপ্রভাবিত নয়। 
ক্রে। তিনি কিস্পষ্ট বলেছেন যে দৈবজ্ঞ 

আঁমাব মতে প্রভাবিত হয়ে মিথ)! বলেছে? 

খো। তা-ই বলেছেন। কিন্তু কী অভিগ্রায়ে জানি না। 

ক্রে। তিনি যখন আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুললেন, 
তখন কি তার দৃষ্টি দ্ষচ্ছ ও মন শান্ত ছিল ? 

ধো। আমিজানি না। প্রনুদেব কার্য আমার দেখবাব নয়। 

দেখে, এঁ তিনি প্রাসাদ থেকে আসছেন । 

( অয়দিপউসেব প্রবেশ ) 

অয়। ওতুঙ্গি? কী করে এখানে এলে? কোন্ মুখ নিয়ে 

এই প্রাসাদে আসবাব এমন দুঃসাহস হল ? 

সকলেই জানে তুমি আমায় হত্যা ক'বে 
আমাব সিংহাসন কেড়ে নিতে চাও । 

দেবতার দোহাই । বলো, তুমি কি আমার মধ্যে 

এমন ভীরুতা বা মূর্খতা দেখেছ যে তাঁব জন্য এমন মতলব এটেছ ? 

তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার চতুর ও সপিল চক্রান্ত ধ'বে ফেলব না 
এবং ধ'বে ফেলে তা নিমুল কবব না? 
মুর্খতাই তোমাব চক্রান্তে! 
জনবলে ও বন্ধুবলে শিঃম্ব হয়ে তুমি 
সিংহাপন ধরতে ছুটেছ 

যা লভ্য শুধু জনতার সমর্থনে ও অর্থেব উপহারে। 

ক্রে। জান তোমার কী কর উচিত 1? তোমার কথাব উত্তরে 

আমাব কথা শোনো । শুনে বিচার করো । 

অয়। তুষি ভাল বক্তা, কিন্ধ আমি অনিচ্ছুক শ্রোতা । 

আমি বুঝেছি তুমি আমাৰ প্রতি দুঃশীল ও ছুর্ভার। 

ক্রে। এই বিষয়ে আগে আমার কথ! শোনে! । 

অয়। এই বিষয়ে তুমি দুষ্ট নও ব'লে শুক কোরো না। 

ক্রে। যদি ভেবে থাক যুক্তিহীন গৌয়াতুমি এক বিশেষ সুযোগ, 
তা হ'লে তুমি কাণ্ডজান হারিয়েছ । 
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অয়। যর্দি ভেবে থাক আত্মীয়ের ক্ষতি ক'রে কোৌনো লোক শান্তি পাবে না, 

তা হলে তুমি কাগুজ্ঞানহীন। 

ক্রে। ঠিক বলেছ। এ কথা মানি, কিন্ত বলে! আমায় 
কোন্ ক্ষতি করেছি ব'লে তুমি দাবি করছ। 

অয়। বলে! আর ন। বলো, কাঁউকে ধামিক দৈবজ্ঞের কাছে পাঠাতে ৫৫€ 
তুমি আমায় সমর্থন করেছিলে কি? 

ক্রে। নিশ্য়ই। এখনও আমাব সেই মণ্ত। 

অয়। কতদিন আগে লাইয়স-.. 
কে। কী করেছিল লাইয়স? আমি বুঝতে পারি না। 
অয়। কতদিন আগে লাইয়ন মানুষের হাতে নিহত হয়ে লুপ্ত হয়েছিল? ৫৩৭ 

ক্রে। দীর্ঘ অতীত কাল গ'ণে দেখতে হয়। 

অয়। এ সময়কি এ টৈবজ্ঞ তার শিল্প-চর্চায় অভ্যস্ত ছিল? 

ক্রে। হ্যা, সমান খধিত্ব নিয়ে সসম্মানে। 

অয়। এ সময়েকি এ দৈবজ্ঞ কখনও আমার নাম করেছিল ? 
ক্রে। কখনও না, অন্তত 'আমার সামনে নয়। ৫৬৫ 

অয়। তখন কি তোমরা! এ মৃতের তান্ত করেছিলে ? 

ক্রে। নিশ্চয় করেছিলাম, কিন্তু পাই নি কিছু। 

ময়। কেন তা হলে এঁজ্ঞানী তখন কিছু বলে নি? 

ক্রে। আমি যা জানি না, যা বুঝি না, ০ সম্বন্ধে নীরব থাক। 

ভাল মনে করি। 

'অয়। মন ঠিক থাকলে যা জান তা বলো। ৫৭০ 

ক্লে! বলছ কী? যদি কিছু জান তা অন্বীকার করব ন|। 

অয়। বলছি--যদি মে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করত, . 

তত হ'লে দে কখনও বলত না! যে আমিই লাঁইয়স-এব ঘাতক । 

ক্রে। একথা যদি সে ব'লে খাকে, তা হ'লে তুমি নিজেই বুঝতে পারছ। 
কিন্ক আমার দাবি, আমি যেমন তোমাৰ প্রশ্েব উত্তর দিয়েছি, 

তুমিও তেমশি আমাব প্রশ্নের উত্তর দেবে। ৫৭৫ 

অয়। জিজ্ঞাস। করো । ঘাতক ব'লে আমি নিশ্চয়ই ধর। পড়ব না। 

ক্রে। দেখাযাক। তুমিই তো আমার বোনকে বিয়ে করেছ? 

অয়। তোমার প্রশ্নের উত্তরে "না" বল! সম্ভব নয়। 

গে---৬ 
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ক্রে। তাঁর সঙ্গে সমানাধিকারে তুমি এই দেশ শাসন করছ? 

অয়। হ্যা, সে যা চায়, তা সব সময় আমার কাছ থেকে পেয়ে থাকে । ৫৮৯ 

ত্রে। আমিও কি তোমাদেব ছু'জনেব সঙ্গে বাজমর্যাদ। ভোগ করি না? 

অয়। ক'রেই থাক! তাঁই তো তুমি মিথ্যা বন্ধু ব'লে প্রতীয়মান হয়েছ। 

ক্রে। মোটেই না। আমাব পবিস্থিতিট! ঠা মাথায় 

ভেবে দেখো 1 প্রথম চিন্তা করো-- 

ত্তোমার ধারণায় কি কোনে! লোক শিরাতঙ্ক ও নিশ্চিম্ত 

বাজভোগ ছেডে ৫৮৫ 

ভয়ন্রস্ত রাজশামন বেছে নেবে? 

রাজ! হবাব সাধ আমাব স্বভাবে নেই, 
আছে নিলিপ্ত বাজকীয় জীবনযাপনে । 
বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনো লোকই তাই কববে। 
ভষলেশহীীন হয়ে আজও আমি সব কিছু তোঁমাব কাঁছ থেকে 

পেয়ে থাকি। ৫৯০ 

শাসনাধিকারে থাকলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে হত। 

ভাবনাহীন অধিকাৰ ও রাঁজমর্যাদাব চেষে 

কী কবে আমি সিংহাসনেব মূল্য বেশি দেব? 
আমাব এমন মোহ নেই যে 
লাভজনক মুক্ত জীবনের পরিবর্তে অন্য কিছু কামনা! করি। ৫৯৫ 
আজ আমি সকলেব শুভেচ্ছায় আছি, 

আজ সকলে আমায় প্রীতিব চোখে দেখে ১ তোমার কাছে য।র প্রার্থা, 
তাঁদের প্রার্থনার সিদ্ধির জন্য তারা আজও আগে আমার কাছে আসে । 

কী ক'রে আমি ওটার জন্য এট| ছাড়ি? 

কেনই বা পাগল হয়ে উঠবে নিশ্চিত নুদ্ধি? ৬০৪ 
তেমন কু-অভিপ্রায় আমি পোষণ করি ন! 

এবং এমন অভিপ্রায়ীব সঙ্গে আম যোগ বাধি ন|। 

প্রমাণ চাও? দেল্ফীয় মন্দিরে গিয়ে অনুসন্ধান কবো 

আমি দৈববাণী ঠিক ঠিক তোমায় বলেছি কিনা। 
তারপর দৈবজ্ঞের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে পিপ্ত ব'লে ৬০৫ 

যদি ধর! পড়ি, তা! হ'লে সরাপরি আমায় হত্যা! করে| । 



রাঁজা অয়দ্দিপউস 

এই মৃত্যুদণ্ড তোমার মতে! আমিও সমর্থন করব । 
কিন্ত আমার প্রোক্ষে শুধু সন্দেহবশে আমায় অভিযুক্ত করে! না। 

বিন! যুক্তিতে অপাধুকে সাধু 
এবং সাঁধুকে অসাধু প্রতিপন্ন কর! অন্যায়। 

আমি বলি, স্থবন্ধুকে তাড়ানো 

আর পরম কাম্য প্রাণকে দেহ থেকে বিচ্যুত করা সমান। 
কিন্ত সময়সাপেক্ এই নিঃদংশয় উপলব্ধি। 

সময়ই পারে ন্ায়ী মানুষকে প্রকাশ করতে, 

কিন্তু একদিন না একদিন তুমি পাঁপীকে চিনতে পারবে । 
খো। পতন-সাঁবধানী লোকের চোখে ও ভালই বলেছে। 

বাজা, দ্রুত চিত্ত! নিরাপদ নয়। 

অয়। ষড়যন্ত্রী যখন গোপনে দ্র তপদী, 

তখন আমাকেও জ্রত চিত্ত! করতে হয়। 

অলস মেজাজে ব'সে থাকলে, 

সে হবে লক্ষ্যভেদী, আর আমি লক্ষ্যষ্ট। 

ক্রে। তাহ'লে কীচাঁও তুমি? দেশ থেকে তাড়াতে চাও? 

অয়। মোটেই না। আমি চাই তোমার মৃত্যু, তোমার পলায়ন নয়। 
ক্রে। আগে বলে! কেন তুমি আমায় এত দ্বণা কব। 

অয়। বির্রোহী ও অবিশ্বস্তুর মতোই কি তুমি কথা বলছ না? 
ক্রে। দেখতে পাচ্ছি তোমাৰ মন ঠিক নেই। 

অয়। এ সংকট অণ্মাব। 

ক্রে। এ সংকট আমাবও। 

অয়। কিন্ত তুমি ছুষ্ট। 

ক্রে। যদি অবুঝ হও? 

অয়। তা হ'লেও মাণতে হবে আমায়। 

ক্রে। অন্যায়ী শাসককে নয়। 

অয়। থেবাই! থেবাই। 

ক্রে। থেবাই শুধু তোমার নয়, আমারও । 
খে!। থামে থামো, রাজকুমাবের! ! 

আমি দেখছি ইয়কান্তে গ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন। 
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৮৪ । থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

তার সহায়তায় তোমাদের আঁত্মকলহু মিটতে পারবে। 

(ইয়কান্তে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে দুজনের মাঝে 
এসে দাড়ালেন) 

ইয়কান্তে। অভাগারা, বাজে কথা তুলে আত্মহারা এই কলহ কেন? 
দেশের যখন এমন হৃরশা, 

তখন ব্যক্তিগত আক্ষেপ নিয়ে গলাবাজি করতে লঙ্জ। হচ্ছে না? 

স্বামী, প্রাসাদে যাও। ক্রেয়োন, তুমি বাড়ী যাঁও। 

তুচ্ছ ক্ষোভ নিয়ে এত তোলপাড় করছ কেন? 

ক্রে। ভগিনী! তোমার ম্বামী অয়দিপউস আমার সঙ্গে 

অকথ্য ব্যবহারে বড় বিজ্ঞ হয়ে উঠেছে 

আমায় সে পিতৃভূমি থেকে নির্বাসিত করবে বা! হত্যা করবে, 

এই ছুই শাস্তির মধ্যে বোঝাপড়া করছে। 
অয়। ঠিকতাই। শোনো জায়া। আমার জীবনের বিকদ্দে 

চতুর কৌশলে ফন্দি জটতে গিয়ে ধব! পড়েছে। 
ক্রে। তোমার অভিযুন্ধ দু্কৃতির একবত্তিও যর্দি আমি ক'রে থাকি, 

তা হলে এই মুহূর্তে আমার জীবনের ভোগে ছেদ পড়ুক এবং 

আত্ম-অভিশাপে আমার মৃত্যু হোক। 

ইয়। অয়দিপউস। দেবতাদের নামে তাকে বিশ্বাস করো । 

গ্ব-সমধিত শপথের সম্মান দাও) 
সম্মান দাও আমাকে ও এখানে উপস্থিত সকলকে । 

খো। হে রাজা, আমি গ্রার্থন। করছি সদিচ্ছ! ও স্থস্থ মন নিয়ে 

| তাকে বিশ্বাস করো । 

অয়। আমায় কী বিশ্বাস করতে বলছ? 

খো। তাকেই সন্মান দাও যে এর আগে কখনও দায়িত্শূন্য হয় লি 

এবং আজ শপথে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। 

'অয়। জান কী চাইছ? 

খো। জানি। 

অয়। যা বলতে চাও বলো । 

খো। সে তোমার বন্ধু, সে শপথ নিয়েছে। 

অনিশ্চিত কথায় অভিযোগ এনে তাকে মরধাদাহীন কোরে! না। 
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রাজ। অয়দিপউন 

অয়। ভাল করে জেনো? এর চেয়ে 

তুমি ঢাইছ আমার মৃত্যু বা নির্বাসন । 

খে।। না। আদিদেব শুর্ষের নামে বলছি, 

যদি আমি এমন চিন্তা ক'রে থাকি, 

তা হ'লে দেবত1 ও স্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে 

আমি যেন নিষ্টর পীড়নে মরি | 

হায়রে অভাগা আমি । 

দেশের যন্ত্রণা আমার আত্মাকে যথেষ্ট পীড়িত করছে । 

তোমরা কি এই ফলের পাপে 

কালকের হুঃখকে বাড়াতে চাও ? 

অয়। আচ্ছা, 9 যাঁক। কিন্তু যদি আমার মৃত্যু নিশ্চিত হয়, 

কিংবা জোর ক'রে লঙ্জাকরনির্বাসনে আমায় তাড়ানো! হয়, 

তা হ'লে জেনে! তার নয়, োমাবই করুণ বচন, 

আমাব অন্তরে লেগছে। তাকে কিন্তু আমি চিরদিন ঘ্বণা করব । 

ক্রে। এটা স্পট যে তিক্ত মনে তুমি মত পাণ্টাচ্ছ । 

কিন্ত রাগ পড়লে খেদ কববে। 

তোঁমাব মতে মেজাজীবা 

যে নিজেব ছুঃখ টেনে আনে এতে বিম্ময় কি? 

অয়। তুমি কি আমায় ছাড়বে না? যাঁও | 

ক্রে। যাচ্ছি। তুমি আমায় ভুল বুঝলেও 

লোকেব চোখে আমি সমান । 

( ক্রেয়োন-এর প্রস্থান ) 

খো। ওহে নাবী, কেন তুমি ওকে প্রাপার্জে নিতে বিলম্ব করছ ? 

ইয়। আমি অ।গে জানতে চাই কী ঘটল। 
খেো। একদিকে ভূল ধারণা, 

অন্য দিকে অন্যায় অভিযোগের জনুশি। 

'ইয়। উভয়েরই দোষ? 
খো। হা। 

ইয়। কীনিয়ে ঝগড়া? 

খো। ঝগড়া থেমেছে। এখানেই শেষ কর! যাক। 
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৮৬ খেবীয় নাটকগুচ্ছ 

দেশের কষ্টে কি হাবুডুবু খাচ্ছি না? 
অয়। আমার ক্রোধ হুইয়ে ও ভোত! ক'বে 

তুমি কি জান তোমার সদভিপ্রায়েব পরিণামে কী ঘটবে? 

খো। রাজা, ক্তবাব বলেছি না? 
জেনো, আমার পক্ষে তোমাব কাছ থেকে স'বে যাওয়া 

মূর্খতা ও নিরুদ্ধিতা হবে। 
একদিন যখন আমাব প্রিয় দেশ যন্ত্রণায় ধু'কছিল, 

তুমিই তখন ভ্রাকে অন্থকৃল 
বাতাসের মুখে ধরেছ। 

আজ আবাঁব হাল ধ'রে তুমি আমাদের কাঁগাবী হও। 

ইয়। রাজা, দেবতাদেব নামে বলো! 
কোন্ কাজ তোমার মনকে এমন জালিয়েছে । 

অয়। বলছি, আমি যে তোমায় সবাব চেয়ে 

বেশি সন্মান করি, বাণী। 
এ ক্রেয়োন-এব কাজ। সেই আমাব বিকদ্ধে 

চক্রান্ত করেছে। 

ইয়। তোমাদের কলহের কাবণটা স্পষ্ট ক'রে বলে! তো। 

অয়। আমিই লাইয়স-কে হত্যা! কবেছি, এই তার দাবি। 

ইয়। নিজে জেনে, না, অন্টের থেকে শুনে ? 
অয়। সে একছজন তুহৃত্ত দৈবজ্ঞকে কাজে লাগিয়েছে। 

মুখে চাবি এটে সে নিজে কিন্ত সব ব্যাঁপাবে নিলিপ্ত। 

ইয়। পাঁপের কথ ছেভে এখন শোনে। আমার কথা । 

শুনে জানবে যে-কোনো মান্ুষেবই দৈবজ্ঞান নেই । 

আমি এব একট! ছোট্ট প্রমাণ তোমাকে দিচ্ছি । 

একদিন অনেক আগে 

লাইয়স-এর কাঁছে এক দৈববাণী এল, 

বলছি না আপল্লোন-এর কাছ থেকে, তার মেবকদের কাছ থেকে 

আমাদের মিলনে আত্মজের হাতে মৃত্যু ঘটবে, এই তাঁব অদৃষ্ট। 

কিন্তু লোকশ্রুতি মতে 

একদল বিদেশী দহ্্য তে-পথের মাথায় 
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রাজা অয়ুদদিপউস 

'তাকে হত্যা! করে। এ দিকে পুত্রজন্মের পর তিন দিন যেতে না যেতে 

লাইয়স শিশুর গোড়ালি বেঁধে 

অন্তকে দিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলল এক ছুর্গম পাহাড়ে । 

সেখানে আপল্লোন 

দৈবব।ণী ঘটাতে পারলেন না 

শিশু পিতৃহন্তা হল ন! 

এবং ভয়ন্তস্ত লাইয়স ও পুক্সেব হাতে প্রাণ ছিল না । 
তবুও এই ছিল দৈববাণীর নির্ণয়। 
অতএব অমন কিছুর দিকে কান দিও না। 

দেবত। ম! পটাতে চান, তা স্বয়'ই প্রকাঁশ করবেন । 

অয়। বাণী, 'এইমাঁব তোমাব কথ শুনে 

আমাৰ মন দিশেহারা, চিত্ত অস্থির | 

ইয়। কিসের উদ্বেগে মুখ ফিরিয়ে এমন কণ। বলছ? 

অয়। আমি যেন তোমার খুথে শুনেছিলাম 

লাইয়ল তে-পথেব মোড়ে নিহত হয়েছিল। 

ইয়। এই সংবাদ তখনও বলা হয়েছিল, এখন ও বল! হয়। 

অয়। কোথায় পে-জায়গ! যেখানে তার মৃত্তা ঘটল ? 
ইয়। জায়গাটির নাম ফোকিস। মোড়ে দুটি পথ 

একটি এসেছে দেল্ফই থেকে, মন্যটি দাঁউনিয়া থেকে । 
অয়। ছুর্ঘটন। কতদিন আগে ঘটেছে ? 

ইয়। তুমি এ দেশের রাজদ গু হাতে নেবার কিছু পূর্বে 
সংবাদটি শহরে ছড়িয়ে পড়ে । 

অয়। হে জেউস! তুমি আমাকে নিয়ে কী করবে স্থির করেছ? 

ইয়। হে অয়দদিপউস, কিসের এ ব্যাকুলতা ? 
অয়। প্রশ্ন কোরে! না। লাইয়ম দেখতে কেমন ছিল? 

তার বয়স কত? 

ইয়। সে ছিল লক্বা) সবেমাত্র চুলে পাক ধরেছে। 

তার আকৃতি অনেকট! তোমারই মতো1। 

'অয়। হায়রে দুর্ভাগা! আমার ভয় হচ্ছে কিছু আগেই- 

আমি নিঞ্জেকে লক্ষ্য ক'রে না জেনে দুরস্ত অভিশাপ উচ্চারণ করেছি। 
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৮৮ খ্বেবীয় নাটকগুচ্ছ 

ইয়। রাজা, কী বলছ? তোমার দিকে তাকিয়ে আমার ভয় হচ্ছে। 

অয়। এই আশঙ্কায় সাহস ভেঙ্গে পড়ছে যে দৈবজ্ঞ ঠিকই দেখেছে। 
একটিমাত্র কথায় তুমি এটাকে নিশ্চিত কবতে পার। 

ইয়। আমাবও ভয় আছে, তবুও তোমা প্রশ্নের উত্তর দেব। 
অয়। সেকি ছোট একট! রক্ষীদল নিয়ে গিয়েছিল, 

অথবা বাঞ্জপ্রথ!। অনুসাবে বছ সশস্ত্র সৈম্ত নিয়ে ? 

ইয়। ভাবা সংখ্যায় ছিল পাঁচজন , তাদেব মধ্যে 
একজন ঘোষক । লাঁইয়স ছিল বথে। 

অয়। হায় হায়! সবই স্পষ্ট। বাণী, সে সময় 
কে তোমাদদেব খবব জানিয়েছিল? 

ইয়। একজন চাঁকব। সেই মাত্র জীবন নিয়ে ফিবে এসেছিল । 
অয়। সেকি এখন প্রাসাদে আছে? 

ইয। না। সে ফিরে এসে যখন দেখল 

তুমি ক্ষমতায় আসীন এবং লাইয়স নিহত, 
তখন সে আমার হাত ধ'রে প্রার্থনা করল 

মাঠে পশু চবাতে তাকে ছেডে দিতে । 

সে চাইল শহব থেকে যতদুবে পারে থাকতে । 
আমি তাঁকে ছেড়ে দিলাম । সেই বিশ্বস্ত মাঁভষ 

চাকর হলেও এর চাইতে ও বেশি শন্তগ্রহেব যোগ্য । 

অয়। 'তাকে কি এখানে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আন। যায়? 

ইয়। যায়। কিন্তু এ নিয় এত মেতেছ কেন? 

অয়। রাণী। আমাব মনে হচ্ছে অনেক বেশি কথা 

ব'লে ফেলেছি। তাই আমি তাকে দেখতে চাই । 

ইয়। সে আসবেই । কিন্ত আমি কি জানতে পাবি না, 
রাজা, তোমার মনে এত বেদনা কেন? 

অয়। না'্পারবে কেন? আমি এখন নৈরাশ্যের অ-থই জলে। 

এমন দুরবস্থায় শোঁনাবার মতে! লোক 

তুমি ছাড়! আব কে আছে? 

পিত! আমার করিস্থীয় পলুবষ; 
মাত। দোরীয় মেরপে। আমি সেখানে 
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রাজা অয়দিপউস 

নাঁগবিক-শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হচ্ছিলাম, এমন সময় 

এক ঘটন! ঘটল-_অস্ভুত বটে 

কিন্তু আমি একে মনে অতি-আগ্রহে জড়িয়ে নিলাম । 

ভোজে স্থরা-পরিবেশনকাঁলে একজন মদে চুর হয়ে 

আমায় বলে উঠল: “তুমি তোমার পিতার কতক-পুত্র ৷” 

আমি এতে খুব আহুত হলাম এবং সেদিন 

নিজোক সামলান। দায় হয়ে উঠল। 

পবেব দন মা-বাবার কাছ গিয়ে ব্যাপাবট। জানত চাইলাম। 

এমন গ্র্গব যে বটিয়েছে, তাৰ উপব তারা বেগে উঠলেন । 

তদের উত্তরে তৃপ্ণ হণলও গুজবটি ছড়াচ্ছে ব'লে 

মনে ক্ষত জমতে লাগল । 

মা-বাবাকে জানতে না দিয়ে আমি গেলাম 

দ্ল্ফই-যে। কিন্তু'আপল্লোন আমায় নিবাশ ক'রে 

তাড়িয়ে দিলেন_-আমাব প্রশ্নটি অবহেলা কবে 

তিনি এক ভয়ঙ্কব ও দাঁকণ দৈববাণী উচ্চারণ কবলেন £ 

“হ যরে দুর্ভাগা । বিধিব বিধানে তুমি তোমাৰ মাতাক 

বিবাহ ক'ব লো'কসমা.জ উৎপন্ন কববে ঘৃণ্যতম সম্ণি 

এব* তোমাব জনক-পিতাব তুমি হবে ঘাতক । 

এ কথ। শুনে কবিশ্বীয় দেশ অনেক দুবে ফেলে 

আমি এমন জায়গা পালিয়ে গেলাম 

যেখানে দৈববাণী-কথিত কুৎসিত ও জঘন্য কাজে 

আমার কোনো সস্তাবনা থাকবে পা। 

যেতে যেতে আমি সেই জায়গায় গিয়ে উঠলাম 

যেখানে তুমি বলছ, রাজা পিহত হ”য়ছিল। 

রাণী। আমি কিছুই লুকিয়ে বাখব না 

তে-পথের কাছে আসতেই দেখলাম 

একজন ঘোষক এবং অশ্বরথে আসীন এক ব্যক্তি, 
যেমন তুমি বলেছিলে, আমার দিকে এগি'য় আসছে। 

সারথি ও বৃদ্ধটি জোব ক'রে 
আমাকে পথ থেকে সবাতে চাইল । 
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থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

সারধি আমায় ধাক! দিতেই আমি বেগে 
তাকে মেবে বসলাম । রথেব পাশ দিয়ে যেতেই 

স্থযোগ বুঝে বুদ্ধটি ছিফল! অস্কুশ 
আমাৰ মাথায় বসিয়ে দিল। 

সে পুবে শাস্তি পেল। চোখেব পলকে 

এই হাতে লাঠি মারতেই সে চিৎ হয়ে পড়ে 

বথ থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। 

তাবপব আমি সকলকে মেবে ফেললাম। 

লাইয়ম ও সেই অপবিচিতের সঙ্গে যদি কোনো সম্পর্ক থাকে, 

তা হ'লে আমাব চাইতে অধিক হতভাগ্য মাব কে আছে? 

কে আছে দ্বেতাব দ্বৃণিত ? 

বিদেশী বা দেশী কেউ আমার ঘরে নিতে 

পারে না, পাবে না কথা বলতে । সকলেই আমায় 

ঘব থেকে তাড়। কববে। আমিই আব কেউ নয়__ 

আমিই নিজেব বিরুদ্ধে অভিশাপ উচ্চারণ কবেছি। 
আমি আঁমার সেই হাতে মুতের গ্বীকে কলুষিত কখছি 

যে হাত তাকে নিহত করেছে । আমি কি পাপী নই? 

মঅশ্তচি নয় আমাব সমগ্র সত্তা? এখন পালাতেই হবে; 

পালাই যদি, আমি স্বজনেব কাছে যেতে পাবব না, 

পিতৃভূমিতে পা ছোয়।তে পাবব না। নতৃবা মাকে 

বিয়ে কবতে হবে এব* দেই পিত। শলুবপ-কে হত্যা! কবতে হবে 

যিনি আমায় জন্ম দিয়েছেন, আামায় পালন করেছেন । 

কে না বলবে কোনে নিষ্ঠর দেবনত। 

আমাব জন্ত এই সর্বনাশ গড়েছেন ? 

দেবতাব হায়রে পবিত্র মাহাত্ম্য | 

সেদিন যেন নাদেখি। আমি যেন 

নিশ্চিছ হয়ে যাই মর-জগৎ থেকে 

এমন পাপেব কলুষে লিপ্ত হবার আগে । 

খে । রাজা! এমন কথায় মামবাঁও 'মাতক্ষিত । 

তবু যতক্ষণ সাক্ষীর কথ! না শুনছ, ততক্ষণ আশ! রাখো । 
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রাজ। অয়র্দিপউস 

অয়। হা, এই একমাত্র আশ! এ লোকটির জন্য, 
এঁ মেষপালকের জন্ত অপেক্ষা কর!। 

ইয়। কিন্তু তাকে আসতে দেখবার এত বাসনা কেন? 

অয়া। বুঝতে পারছ নাকি? তাঁকে যদি তোমার মতোই 

একই কথা বলতে দেখা যায়, তা হ'লে আমি নিষ্পাপ । 

ইয়। এমন কোন্ জরুবি কথ! তুমি আমায় বলতে শুনেছ ? 

অয়। তুমি বলেছিলে সে খবর দিয়েছে দস্থ্যদ্লই 
তাকে হত্যা করেছে । মেযদি আবার 

বহুবচনের উল্লেগ কবে, তা হ'লে আমি লাইয়সকে খুন করি নি। 

একজন তো দল হতে পারে না। 

কিন্ধ যদি সে একক পথিকের কথা বলে, 

তা হ'লে আর কোনে! সন্দেহ নেই--আামিই দোষী | 

ইয়। নিশ্চয়ই সে একথা বলেছে। 

নার সে অস্বীকার করতে পাবে না। 

সধু আমি নয়, সারা শহর শুনেছে । 

যদিও সে আগের কথা থেকে সরে যায়, 

তা হ'লেও, রাজ লাইয়স-এর হত্যায় তার সণ্বাদ 

বিশ্বাস্ত হবে না। করণ মাপল্লোন-এর ঘোষণা অনুসারে 

তার মৃত্যু আমার পুত্রের হাতে হওয়া চাই। 

কী ক'রে আমাব হতভাগ্য পুত্র তাকে মেরে খাকবে? 

সে যে অনেক আগেই মরেছে। 

তাই দৈববাণী নিয়ে 

আজ থেকে আর আমি মাথ! ঘামাব ন1। 

অয়। ঠিক কথা । তবুও কাউকে পাঠিয়ে 

সেই চাকরটাকে আনিয়ে নাও। ভুলো না। 

ইয়। আমি এখনই পাঠাচ্ছি। চলো। প্রাসাদে যাই। 
তোমায় খুশি করবার জদ্য সবই করব। 

( অয়ঙ্ষিপউস ও ইয়কাস্তেব গ্রাসা্ধে প্রবেশ ) 
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সহ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

খোরস্_তৃভীয় গাথা! 

প্রথম স্তবক 

অদৃষ্ট সদ! মোর হউক সহায় 
রক্ষ1! করিবারে পুণ্য পবিজ্রতা 

মোর ব|ক্যে মোব কর্ষে। 

পালিব ধর্ম উধবচাঁরী 

দিব্যাকাশে জন্ম যাঁর, 

অলুম্পস যার একমাজ্ম পিতা ; 
মর্ত্য মানবের হষ্ট এ নহে কখনও) 

বিশ্থৃতিতে নাহি শিল্র! তাব, 

তারই মাঝে রাজে মহান অজর দেব। 

প্রথম প্রতিস্তবক 

স্েচ্ছাঁচাবীর অহংতা৮ জনন] । 

উন্মত্ত অহংত! যবে আক নেশায় 

উদাসীন দেশ-কালে 

ওঠ তুঙ্গ পর্বত শিখবে, 

সহস! খ্খলিয়! পড়ে ছুবাব পতনে 
পদাশ্রয়হীন অতল গহবরে। 

যাঁচি দেবে যুদ্ধ যেন স্তব্ধ নাহি হয় 

দেশেব মঙ্গল লাগি? । 

দেবেরে নিয়ন্ত। বলি' 

মানিব সদাই । 

দ্বিতীয় স্তবক 

কিন্তু যদি কেউ কাজে ও কথায় 

ওদ্ধত্যের সাথে করে পদক্ষেপ, 

শাক্তি-ভয়হীন নাহি পূজে 
দেবতা-মন্দির, 
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রাজ! অযুর্দিপউস ৯৩ 

নামুক তাহাব শিরে কঢ সর্বনাশ । 

প্রায়শ্চিত্ত করুক সে জন মরপাস্ত দণ্ড লাগি” 

যদি সে সন্ধানী হয় অধর্ম-ধনেব, 

যদি করে অপূজ্যেরে পূজা, ৮৯০ 

যদি মুঢতায় শুচিরে অশুচি কবে। 

কেমনে এহেন জন ক্রোধেব নিখাত শব হতে 

গর্ব করে পরিজ্রাণেব? 

এ আঁচাব যদি চলে সসম্মানে ৮৯৫ 

পরিজ সঙ্গীতে তবে কেন নৃতা করি? 

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক 

আৰ অ(মি নাহি যাঁব পৃজিবাব 'তবে 

পৃথিবীশাভিতে স্থিত পুণা দেবালয়ে।৯ 

নাহি যাব আবাই মন্দিব১০ 

নাচি যাৰ অলম্পসে, ৯০০ 

যদি দ্বণয এ-মাচাব 

মানে সবলোকে। 

শক্তিধর জেউস, তব নাম যদি সত্য হয়, 

সর্বনিয়ন্ত। তুমি, এ কলুষ তোমাব নয়ন, 

সনাতন তোমার শাসন যেন কু না এড়ায়। ৯৩৫ 

বৃদ্ধ লাইয়স-এব তবে উচ্চাবিত দৈববাণী 

অবিশ্বীস্ত বল ত্যজিল সকঃল। 

আপলোন কোথা ও পূজা নাহি পান, 

অস্তমিত দেবশ্রদ্ধ! । ৯১০ 

তৃতীয় বৃত্ত 
( ইয়কান্তেব প্রবেশ । সঙ্গে পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য হাতে অশ্রচক্টীবা ) 

ইয়। দেশনায়কগণ! আমার মনে এল 
দেবতাদেব মন্দিবে গিয়ে নিজের হাতে দিই 

মাল্য ও গন্ধদ্রব্য। 



৯৪ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

অয়দিপউস বড় জলছে 

এই সব উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে । মনের ব্যাকুলতায় ৯১৫ 

সে অতীত ও বর্তমান ঘটন। সব গুলিয়ে ফেলছে; 

কেউ ভয়ের কথ! বললে সে মন্প্রাণ দিয়ে শোনে । 

ওর কাছে আমার সব পরামর্শ ই নিক্ষল। 

তাই, হে লিকীয় আপল্লোন, প্রার্থী হয়ে তোমার কাছে এসেছি 

এই সব নৈবেগ্ নিয়ে। তুমি যে আমাদের কাছেই আছ। ৯২০ 

এই কলুষ থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দাও। 
আমাদের তব্ণীর কাগ্ডারী অয়দিপউনকে 

এমন উৎক্ষিপ্ত দেখে আমবা সবাই যে আতঙ্কিত। 

( তিনি বেদিতে বেদিতে অর্থ) দিচ্ছেন; করিম্থীয় মেষপালকের গ্রবেশ ) 

করিস্থীয়। ওগো পবদেশীরা, তোমব! কি বলতে পার 

বাজ! অয়দিপউস-এব প্রাসাদ কোথায়? ৯২৫ 

আর যদি জান, বলে! তিশি কোথায় ? 

খো। হে পবদেশী, এই তার প্রাসাদ ; তিনি ভিতরে। 

এই নারী তার সম্তানদের জননী । 
কবি। তিনি তার সখী সন্তানদের নিয়ে খে থাকুন। 

তিনি যে তার সহধমিণী। ৯৩০ 

ইয়। হে পরদেশী, তুমি ও থাকো সুখে । 

তোমাব শুভেচ্ছাবাণার জন্য ধন্যবাদ । 

কিন্তু বলো, কেন এসেছ ? কী সংবাদ এনেছ? 

করি। সুসংবাদ, রাণী, তোমার স্বামীর জন্য, তাঁর পরিবারের জন্য । 

ইয়। কী রকম সংবাদ? কার কাছ থেকে আসছ? ৯৩৫ 

করি। করিস্থস থেকে । আমি যা বলতে যাচ্ছি, 

তাতে তোমার আনন্দ হবে__হ ওয়া তে! উচিত -আবার ছুংশও হবে। 
ইয়। সে আবাঁর কী, ঘ| দিতে পারে একই সঙ্গে সুখ ও দুঃখ ? 

করি। ওখাপণকার লোকে বলে যে প্রজার! 

অয়্দিপউলকে করিগ্ছদ-এর রাজা করবে । ৯৪০ 

ইয়। কী, বৃদ্ধ পলুবস কি এখন শাপক নন? 



রাজ! অয়দিপউস 

করি। না তো। তিনি মৃত, সমাধিস্থ । 

ইয়। বলছ কী? পলুবন মৃত? 

করি । সত্য না বলি তে! আমার যেন মরণ হয়। 

ইয়। অন্ুচরী, শীঘ্র গিয়ে রাজাকে খবর দ। ও । 

ওহে দৈববাণী, কোথায় তুমি? 

অনেক আগে অয়দিপউস এরই কাছ থেকে 

ভয়ে পালিয়েছিল পাছে একে হত্যা ক'রে বসে। 

আজ কিন্তু মানুষটি নিয়তির বিধাঁনে মরেছে, পুত্রের হাতে নয়। 

( অয়দিপউস-এর প্রবেশ ) 

অয়। সহধগ্সিণী-রত্ব, প্রিয়তম ইয়কান্তে, 

কেন তমি আমায় প্রাসাদ থেকে ডেকে পাঠিয়েছ ? 

ইয়। এই লোকটির সুখে শোন, শুনে ভেবে দেখে! 
দেবেব অমোঘ বাণী কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে! 

অয়। কে এই লোকটা? আমার জন্য কী খবর এনেছে ? 

ইয়। ও আসছে কাঁরস্থস থেকে। বলছে তোম।র পিত। 
পপুবস 'আর নেই, মাবা গেছে । 

অয়। ক বলছ, পরদেশী? নিজের ষুখে বলো। 

করি। আগেই 'এ কথা স্পষ্ট বলা দরকার £ 

তোঁমাব পিতা পলুবস মৃত্যুলোকে গেছে । 

অয়। ফড়যন্ত্রে ফলে না রোগে ? 

করি। সামান্য আঘাতেই তো বুন্ধ কালঘুম ঘুমুতে পারে। 

অয়। মনে হয় বেচাবা রোগে মরেছে। 

করি। বয়সের বার্ধক্যেও বটে। 

অয়। রাণী, রাণী, কে আর মানবে 

ট্দববাণীর মন্দির অথবা! আমাদের মাথার উপবে 

পাঁধির অব্যর্থ ডাক? তাদের কথ! সত্য হলে 

আমি হতাম পিতৃহস্তা। কিন্ধ তিনি ম'বে প'ড়ে আছেন 

দূর দেশে, আর আমি এখানে অন্ত্রও স্পর্শ করি শি। 

অবস্থ যদি তিনি আমার জন্য দুঃখ নিয়েই ম'রে থাকেন, 

তা হলে কোনোমতে বলা যায় যে আমি তাকে হত্যা করেছি । 

৯৫ 

৯৪৫ 

৯৫৩ 

৯৫৫ 

৯৬৩ 

৯৭০ 
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কিন্ত আসল কথা, পলুবস এই সব দৈববাণী সাথে নিয়ে 
পাতালে পড়ে থাকায়, তারা হয়েছে ফাকা আওয়াজ । 

ইয়। আমি কি আগেই এ কথা বলি নি? 
অযপ। বলেছিলে কিন্তু আমি ভয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম । 

ইয়। ওসব নিয়ে আব মাপ! ঘামাবে না। 

অয়। কিন্ুজননীকে বিবাহ করাঁব ভয় এড়াই কী কবে? 
ইয। কিসেব ভয় মান্ুষেব, যাকে শাসন কবে আনৃষ্ট 

এবং কোনো বিষয়ে নেই যাব দুরদৃষ্টি ? 
না-ভেবে না-চিন্তে জীবনধারাঁয় ভেলে বেঁচে থাকাই ভাল । 

তাই জননীকে বিবাছের ভয় কোবো না। 

এমন অনেক মাছুম আছে যাবা স্বপ্রে 

মায়েব সঙ্গে মিলিত হয়েছে । যাঁর কাছে 
9 সবেব নূল্য নেই, তাব জীবন সবল ও অনায়াস। 

অয়। সবই ভাল শুধু মা যদি বেঁচে নাঁ থাকতেন । 

কিন্ত যতক্ষণ তিনি বেঁচে আছেন, ততক্ষণ-_ 

তোমার কথ! যতই সুন্দৰ হোক না কেন-_-ভয় করতেই হবে| 

ইয়। কিন্ত তোমাৰ পিতা যে সমাধিস্থ আছে, এতেই বৃ স্বস্তি । 
অয়। বন্ই বটে। "তবু জীবিত জননীতেই আমাব ভয় । 
কখি। কে পে নাবী যাঁকে তুমি ভয় করছ? 
অয়। হে বুদ্ধ, তিনি মেবপে, পলুবস-এর স্ত্রী। 

কবি। কী কারণে তুমি তাকে ভয় কব ? 

অয়। হে পরদেশী, দেবতার ভয়ঙ্কব বাণী। 

কবি। বলতে পাবকি? না, অন্যে এ কথ! জানায় দোষ আছে? 
অয়। নেই। অনেক আগে আপল্লোন আমাকে বলেছিলেন 

আমি আমার মাকে বিয়ে করব 

এবং নিজেব হাতে পিতার রক্তপাত কবব। 

এই কারণে কবিস্থসকে অনেক দূবে ফেলে এসেছি । 
এইটুকুই ববাত যদিও মা বাবার মুখ 
দেখতে পাঁওয! কতই ন! মধুর । 

করি। এই ভয়েই কি তুমি কবিদ্বল থেকে এত দূবে আছ? 

৯৭৫ 

১৮৩ 

৯৮৫ 

৯৯০ 

৯৯৫ 

১০৪০০ 
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অয়। চে বৃদ্ধ আপন পিতাব হস্তা কে হতে চায়? 

কবি। বাক্া, এ ভয় থেকে তোমায় মুক্তি দিতে 

কেন বিলঙ্গ করেছি? আঁমি যে তোমাৰ মঙ্গল চেয়েই এসেছি । 

অয়। মুক্তি দিলে তুমি যোগ্য পুবস্কার পাবে । 

কবি। সেইজন্য তো এসেছি । তুমি দেশে ফিবলে ১০০৫ 

আমাব উপকার হবে। 

অয়। দেশে? না, আমি কখনই মা বাবাব কাছে ফিরব না । 

করি। যুবক, বেশ স্পষ্ট বুঝেছি, তুমি জান না তোমাঁব ছুল কোথায়। 

অয়। সে মাবাব কী? বুদ্ধ দেবতার নামে বলো। 

কবি। এই সব কাবণে যদি দেশে ফিবতে আপনি হয়" ১০১০ 

অয়। ম্মামাব ভয় হক্ষে পাছে মাপলোন-এব কথাই সত্য হয়। 

কবি। পাছে জনকজননীব সংস্পর্শে ভুমি কলুষিত হও? 

অয়। ঠিক ঠাউ, বুদ্ধ। দিনবাত এ "মামাব আশঙ্কা | 

কবি। ভুমি কি জান না অকাবধণে বুথ! ভয় পাচ্ছ? 

অয়। কী কবে বলতঠ? শ্যামি যেতীাদেব ছেলে । ১০১৫ 

কবি। কোনো দিক দিয়েই পনুবস-এব সঙ্গে তোমাব বক্তসম্পর্ক নেই । 

অয। বল কী? পল্পপ মামাব জনক শন? 

করি। তিনি তোমার জনক নন যেমন আমিও নই। 

'অয। খেমন তুমিও নও? এ কথা অথ কী? 

কবি। তিনিও ঠোম।য জন্ম দেন নি, আমিও দিই নি। ১০২ 
অয়। "ঠা হলে কী কবে ঠিশি আমায় পত্জ বলত্তন ? 

কবি। শোনো, শামাব এই হাঠ ঠাব হাতত তোমাকে দান কবেছিল। 

অয়। পরেব চছেলেতে তাব 'এত স্নেহ ছিল কেন? 

করি। বহছর্দিণ তিনি 'অপূন্্ক ছিলেন । 

অয়। তৃমি কি আমায় কিনেছিলে না এমনি পেয়েছিলে ? ১০২৫ 

কবি। আমি তোমায় কিথাইবোন-এব উপত্যকাব বনভূমিতে 

পেয়েছিলাম । 

অয়। কেন তুমি সেখানে ঘুবছিলে? 

করি। পাহাড়ে আমি মেষ চরাচ্ছিলাম। 

অয়। তুমি তা হ'লে বেতনভুক মেষপালক ছিলে? 

থে--৭ 
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কবি। হা, তাই। কিন্তু, যুবক, সেদিন আমি তোমায় 

বাচিয়েছিলাম। ১৯৩০ 

অয়। সেদিন কি আমি বিপদে পড়ে কষ্ট পাচ্ছিলাম ? 

করি। আক্মও বোধহয় তোমার গোড়ালি সেই কষ্ট স্মবণ করাচ্ছে। 

অম্ন। কেনই বাঁতুমি আমার সেই অতীত বাথাব কথ! তুলছ? 

করি। তোমাব ছুটে! গোড়ালি বিশিয়ে বাবা ছিল। আমি বাধন 

খুললাম । 

অয়। শিশ্ বয়স থেকেই আমি এই উৎকট কলঙ্ক বায আসছি । ১০৩৫ 

করি। তাই তোমাব নাম অযর্দিপউস।৯৯ 

অয়। দেবতাদেব নামে বলো, কাব কাজ এট1? মা-বাব'ব, 

না অন্য কাবোর ? 

কবি। আমিজানি না, যে লোকেব হাত থেকে তোমায় পেয়েছিলাম, 

সেই জানে। 

অয়। আমায় অমনি পাও নি? শন্যেব হাত থেকে পেয়েছিল? 

করি। হা, আর একজন মেষপালক আমার হাঁ তোমায় দিয়েছিল । ১০৪০ 

অয়। কেসে? ঠিক বলতে পাব কে সে? 

কবি। সে নিশ্চয়ই লাইয়স-এর লোক। 

ময়। এ দেশের মুত বাজা লাইয়স-এব ? 

কবি। তাবৈকি? সে'লাউযস এবই চাঁকর। 

অয়। সেকি এখন9 বেঁচে আছে? তাকে পাওয়। যায়? ১০৪৫ 

করি। লেোশব লোক তোমবা। তোমাদেবই জানাব কথা। 

অয়। যেলোকটাব কথা বলছে, এখানে উপস্থিত 

কেউ কি তাকে চেনে? সেকিমাঠে কাজ করে? 

এখানে কি কেট তাকে দেখেছে? 

স্পষ্ট বল!। বহস্ত উন্মোচনে এই তো! সময়। ১০৫, 

খো! আমার মণে হয় তুমি যাকে দেখতে চেয়ে 

মাঠ থেক ডেকে পাঠিয়েছ, এই-ই সেই লোক। 

এর পরিচয় কিন্তু ইয়কাস্তের চাইতে কেউ ভাল জানে না। 
অয়। বাণী, জান, একটু আগে যাকে ডেকে পাঠিয়েছ 

এবং এই বৃদ্ধ যার কথ! বলছে" ১০৫৫ 
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ইয়। যার কথাই হোক না কেন, এ নিয়ে মাথা ঘামিও না) 

যা কিছু শুনলে তা মনে পাকিয়ে আর কী লাভ? 

অয়। লাভ মাছে বৈকি! এর মধ্যে এমন সব লক্ষণ পেয়েছি 

যে আমার জন্মবৃত্তাস্ত না জান! পর্যস্ত আমি থামতে পারি না। 

ইয়। দোহাই তোমার! জীবনে যদি মত! থাকে, ত। হলে 
অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হও! কষ্ট যা তা আমাতেই থাক । 

অয়। ভয় পেও না। তিন পুরুষ পর্যস্ত যদি আমি ক্রীতদাস ব'লে 

প্রতিপন্ন হই, তাহলেও তোমার মান অক্ষুপ্ন থাকবে । 

ইয়। তবুও অনুরোধ করছি, আমার কথ! শোনো । থামে । 
অয়। তোমার কথা শুনব না। আমি সত্য কী তা জানতে চাই । 

ইয়। কী বলছি তাজানি। আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি । 

অয়। অমন তালোয় অনেকদিন আমার প্রাণ ব্যথায় তরে উঠেছে। 

ইয়। হায়রে অভাগা, তুমি কে তা কখনও যেন জানতে না পার। 

অয়। কেউ কি সেই মেষপালককে ডেকে আনবে না? 

রাণী তাব অভিজাত বংশের গর্বে সখী হোন। 

ইয়॥। ভায় হায়, হায়বে হতভাগা! এ ছাড়া আব কী বলব? 

তোমার সঙ্গে এই আমার শেম কথা । 

( প্রাসাদে ছুটে গেলেন ) 

খো। হে অয়দিপউস! তীক্ষ ব্যথার খোচায় রাণী ববি 

অমনি ক'রে ছুটে গেলেন । ভয় হয় 

তার এই নীরবতাঁয় কোনে! সর্বনাশ ভেঙ্গে পড়তে পাঁরে। 

অয়। সবনাশ ভেঙ্গে পড়ে পড়ুক । 

আমি আমার জন্মবৃত্তান্ত-__তা যতই হীন হোক না'কেণ-_ 

বের করবই করব । 

রাণী বোধ হয় নারীগর্বে 

আমার শীচজন্মের জন লঙ্জিত । 

নিয়তির- বদান্য নিয়তির পুত্র বালে 

আমি কিন্ত লজ্জায় মাথ1 নোয়াব না। 

তিনি আমায় জন্ম দিয়েছেন এবং সহোদর খতুর! 

আমায় কখনও তুলেছে, কখনও নামিয়েছে। 

৯৩ 

১০৬০ 

১০৬৫ 

১০৭০ 

১০৮৮৩ 
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এমনি আমাব জন্ম ; অন্ত জন্ম কেন চাইব ? 

কেন জানব না কোথা থেকে জন্মেছি ? 

খোরস- চতুর্থ গাথ। 

স্তবক 

দৈবজ্ঞান যদি মোব থাকে, 

সতোব দর্শনে যদি দক্ষ হই, 

তুমি ওগো কিথাইবোন, 

অমলিন বাধি' অলুম্পস-এর গৌরব 

আগামী পৃণিমাব দয়েব আগে 

অয়দিপউস-এব ভ্রাতা পিতা মাত! বলি” 

প্রশংসিত হবে। 

মোদেব বাঁজাবে তন এই দাঁনেব উল্লাসে 

নাঁচিব গাহিব মোবা। 

তে 'আপলোন। এতে তপু হও। 

প্রতিস্তবক 

ওগো শিশু, কে তোমারে দিল জন্ম ? 

কোনো এক অপ্মবা কি 

সঙ্গ লভি' গিবিচাবী পাশ দেবতার 

তাহারে কবিল পিতা ? 

অথবা কি কান্তা আপল্লোন-এব 

ঘন বন মালভূমে স্থখে যে বিহাবে ? 

"মথব! কুল্লেনে-বাঁজ ? 

গিরশিরবাপী কি বাঁকখস 

তোমারে লভিল দান 

হেলিকোন-এর কিন্নরীব হাতে ? 

তাদের সাথে নিত্য সে করিছে কেলি। 

১০৮৫ 

১০৯৩ 

১৩৯৫ 

১১০০ 

১১০৫ 
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চতুর্থ বৃত্তান্ত 
| বৃদ্ধ থেবীয় মেষপালককে ছুই ভৃত্য খাবে নিয়ে আপংছ) 

অয়। হে ধু্চগণ, আমি যদি ভুল না ক'বে থাকি, 

তাহলে মনে তচ্ছে আগে না দেখলে ও এই সেই মেষপালক 

ঘাকে আামবা খুঁজছি । করিগ্বায মানষটিব স.ঙ্গ 

ওব বয়সেব মিল দেখ! যা-চ্ছ। 

তা ছাঁডা ওকে যাবা ধাবে নিযে আসছে 

তাবা আমাৰ পবিচিত চাকর । কিন্তু তোমা আমাব চে" 

ভাঁল বুঝত পারবে» তে'মবা তো আগেই তাকে দেখেছ। 

খো। ভা, সামি ৩কে চিশি। লাইযস-এব চাকবদের মব্যে 

ও ছিল বিশ্বস্ত মেষপালক। 

অয়। 4.হ কাবশীয, তোম'য আগে জিজ্ঞ সা কবছি £ 

এাক ধেই "শাক যাখ কথা বু লালে % 

করবি। ভা। এ তো দেখ-হ পচ্ছ। 

ময। ণবাব তমি, বু?» আমার পিকে তা কাছ 

উ্উথ দা9। তম লাইযস এব লোক ছিলে? 

খেবীয়। 11 নামি কগ্ত কেনা দাস নই , প্রাস দে জ-ন্মছিলাম। 

অয়। তোমাৰ কাজ, তোমাৰ জীবিকা কী ছিল? 

থে। মেষ চবিযেই 'আমাব জীবন প্রা কেটেস্ছ । 

অয়। কোন অঞ্চলে তুমি বেশী সময কাট'তে ? 

থে। কিথাইবোতন বা তাৰ উপকণে। 

অয়। তুমি ৪.ক সেখানে দেখেছ বালে কি মনে পড়ে? 

থে। কাব কথা বলছ? ওকীকাঞজ্জ কবত? 

'য়। এ তো। ওকেকি কখনও আগে দেখেছ গ 

থে। ঠিক মনে পড়ছে না। চটপট জব'ব দিই কীকাবে? 

করি। আশ্চধ নয, বাজা। ও আমা চিনছে নাতো? 

আমি এত মনে কবিয় দিচ্ছি! শিশ্চয় এব মুন পডবে 

যখন আমবা ছুজণ--ও চু"পাল নিয়ে, মামি এক পাল-_ 

কিথাইবোনে পুবো তিনটে খত, 

বৃসস্ত থেক শবৎ পধস্ত, 

১০৯ 

১১১৯০ 

১১১৫ 

১১২০ 

১১২৫ 

১১৩৩ 

১১৩ 
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ছ*মাস একসঙ্গে বাস কবেছিলাম। 

শীত এলে আমি আমাব পাল গোষ্ঠে ফিরিয়ে নিতাম, 

ও ওর পাল নিত লাইয়স-এব গোষ্টে। 

যা বলছি সত্যি কি না? টি 

থে। সত, কিন্তু অনেক দ্িনেব কথা । 

কবি। এবাব বলে! আমায় । মনে পড়ে কি তুমি আমায় 

একটি শিশু দিয়েছিলে নিজেব ছেলেব মতে পালন কবতে ? 

থে। এ আবাব কী? এমন গল্পেব উদ্দেশ্ট কী? 

কবি। বন্ধু হে, সেদিনেব শিশু ওই যে। ১২০৭ 

থে। সর্বনাশ! চুপ কববে না? (লাঠি তুলল) 

অয়। হেবৃদ্ধ, ওকে মেবেো না। শাস্তি যোগ্য 

তোমার কথা, ওব কথা নয়। 

থে। হে বাজা, আমি কী দোষ কবেছি? 

অয। ও শিশুর কথ! বলেছে , তৃমি কিছুই বলতে চাও না । ২৪ 

থে। ওকী বলছে তা নিজেই জানে না। ওব মাথা খাবাপ। 

অযু । ন্যেচ্ছায় না বললে জববদস্তিতে বলতে হবে। 

থে। দোহাই । বৃদ্ধকে নাকাল কোবে। না । 

অয়। কেউ ওব হাত দুটো তাড়াতাড়ি পিঃমোড়া দিয়ে বাঁধুক। 

থে। কেন? হায়বে দুর্ভাগ্য আমি! জানতে চাও কী? ৬১৬ 

অয়। যে শিশুর কথ! বলছে, তুমি কি তাকে এব হাতে দিয়েছিলে? 

থে। দিয়েছিলাম । সেদিন আমাব মরণ ছিল ভাল। 

অয়। তাই হবে তোমার যদি সত্য ন! বল। 

থে। তাই হবে আমার যদি সত্য বলি। 

অয়। এ লোকটি মনে হচ্ছে দেরি কবাচ্ছে। 

থে। মোটেই না। আমি কি বলি নি যে শিশুকে দিয়েছিলাম? 

অয়। কোথ! থেকে পেলে তাকে? তোমাব বাড়ি, না অগ্য বাড়ি থেকে? 

থে। ও আমাব নয়, একজনেখ কাছ থেকে পেয়েছিলাম, 

য় । কোন থেবীয়ের কাছ থেকে? কোন বাড়ি থেকে? 

থে। দোহাই দেবতাদের ! রাজা, আব জিজ্ঞাসা কোবো! না। ১১৬৫ 

অয়। মরবে যদি আমায় আবার এ কথা জিজ্ঞাসা কবতে হয়। 

শি 

ৎ/ ৫ দে 
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থে। সে ছিল লাইয়দ-এর বাঁড়িব ছেলে। 

অয়। দাস ন!রাজার আত্মীয় 

থে। হায়হায়! ভয়ঙ্কর কথ! বলাৰ ক্ষণ বুঝ আমাব এল। 

অয়। আমার বুঝি শোনবাব ক্ষণ এল। তবুও শুনবই। ১১৭০ 
থে। শিশুটিকে সকলে লাইয়স-এব পুত্র বলেই জানত। 

তোমার স্ত্রী প্রাসাদে আছেন; তিনিই ভাল বলতে পাববেন। 

অয়। তিনিই কি শিশুটিকে তোমায় দিয়েছিলেন ? 

থে। হা, রাঁজ।। 

অয়। কোন্ অভিগ্রায়ে? 

থে। মেরে ফেলবাব জন্য । 

অয়। হায়। 'অভাগিনী মা। 

থে। অশ্তভ দৈববাণীতে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। ১১৭৫ 

অয়। কোন্ দৈববাণী? 

থে। শিশুটি পিতৃহস্ত হবে । 

অয়। কেশ তুমি শিশুটিকে এ বুদ্ধেব হাতে দিয়েছিলে ? 

থে। তাব "পরে বড় মায়া পড়েছিল আমাব। ভেবে ছুলাম 

এ বিদেশী তাকে দুরে, নিজের দেশে নিয়ে যাবে। 
তোমাকে বাচিয়ে সে তোমায় ভীষণ সর্বনাশেব মুখে ফেলেছিল । ১১৮০ 

ও যাব কথ বলছে তুমি যদি সেই হও, 

তাহলে তুমি জন্ম-সর্বনেশে । 

অয়। হায়হায়! শেষে সতা হুল সব। 

তাঁয়বে দিশেব আলো আমাৰ চোখে এই হোক তোমায় শেষ দেখা । 

আজ প্রকাশ পেলাম তাদেব পুব্রকূপে যাদেব পুত্র হওয়া! উচিত নয়, 

তাব স্বামীকপে যাব সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত নয়, 

তাঁর খাতককূপে যাকে হত্যা করবা উচিত নয়। ১১৮৫ 

( অয়পপউস-এব প্রস্থান ) 
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খোরস--পঞ্চম গাথা 

প্রথম স্তবক 

মান্ুষেব ওগো! বংশধারা, 

“্বাব গণনায় 

শূন্য শূন্য জীবন তোঁব। 

কে সে মান্ুম 

যে পেয়েছে স্রখেব ছলনা ছাঁড়। ১১৯০ 

এতটুকু স্থখ। 

ক্ষণিকেব, ক্ষণিকেব সে ছলন]। 

তোমাব দৃষ্টান্ত হেবি? 

হেবি' ছুর্ভাগ্য ভোমাব, 

ছু'খগীভিত হায় অয়িপউস, 

কোনো জে সখী শা গণি । ১১৯৫ 

প্রথম প্রতিস্থবক 

উচ্চতমে লক্ষ্য বাখি' 

'অধিকাখী হয়েছিল সে 

অথ স্ুখেব অমিত বনেব। 

হে জেউস, হত্যা কবি, 

বক্রনখী টৈবজ্ঞ কুমারী 
আমাদেব দেশে দুগসম দাঁড়াইল সে ১২০০ 
মরণ-সম্মুখে | 

তাই 'আমবা তোমায় বলিতাম বাজা, 
মহান সম্মান পেয়েছিলে তমি, 

শক্তিশালী থেবাই করিশে শাসন। 

দ্বিতীয় স্তবক 

কিন্ধ তোম। চেয়ে আজ আর কারে হণ্তভাগ্য বলি ? ১২০৫ 
জীবশের বিবর্তনে 



রাঁজ! অয়দিপউস 

কে আর যাপন কবে মর্মভেদী এত দুঃখ এমন বেদন1? 

শ্রুতকীতি ওগো! অয়দিপন্টস ! 

একই রমণীবক্ষেব ভীম পো'তাশয় 

মৈথুনে জকড়ি' শিল পিতাপুত্রে ছুই তবণীবে। 
পিতৃহল-কষ্ট ভূমি কেমনে সতিল 'এত দিন 

তোমার কর্ষণ-অপরাধ ? 

এতদিন শীববে কেমনে ? 

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক 

সর্বদর্শা মহাঁকাঁল তোঁমাবে কবিল ম্নাবিক্ষাণ 

"্সত্ভাঁতে তোমাৰ । বিচাবিল 'অবিবাচে তোমার বিবাহ 

যা জনক ৭ জাঁতক তুমি। 

চাঁয় চায় লাঈয়স-তণয়, 

করু যদি না হেরিত।ম, না হেবিতাঁম তোমা । 

কাদি "মাম ১ ঝবে পান্না মুখ হতে বেদনাঁবিধুব | 

সত বলি-_-একদিন তব কাছে পেয়েছিন্ প্রাণ । 

তোমা হেতু নাভ মুদি নয়ন মবণ-নিদ্রায়। 

পঞ্ম বৃস্তীস্ত 

(প্রসাদ গেক দূতের প্রবেশ) 

দূত। হে চিবসম্মানিত শাঁগরিকগণ, 

কী কথাই ন| শুনবে, কী কাণ্ডই না দেখবে, 

কী বাথায় না ব্যথিয়ে উঠবে, যদি বিশ্বস্ত প্রজারূপে 

লাবদাঁকস-ব*শেব প্রতি তোমাদের এতটুক্ শ্রদ্ধা থাকে। 

মনে হয়, না ইন্স ১২, ন| ফাসিস১০_- কোনো নদী 

পাবে ন! তার পবিত্র জলধাবায় এই গুহেব কলঙ্ক ধুয়ে দিত 

এক্ষুণি এখানে প্রকাঁশ পাবে সেই পাপ গুলি 

যা ঘটেছে দৈববলে নয়, পুকমকারে। 

সকল শোকের মুখ্য শোক ন্বেচ্ছাকর্মে ফল । 

১২১৩ 

১২১৫ 

১২২০ 

১২৯২ 

১২৩৩ 
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খো। আমর! আগে যা শুনেছি তারই ভার বইতে পারছি না। 

তুমি কি তার উপর আরও কিছু চাপাতে চাও ? 

দুত। সংক্ষেপে বলছি-- 

মহারাণী ইয়কান্তে মারা গেছেন। 
খো। হায়রে অভাগিনী! কী ক'রে মরলেন? 

দূত । নিজের হাতে । চোঁখে দেখ নি ব'লে 

মর্মভেদী দৃশ্ থেকে রেহাই পেয়েছ । 
তবু যতটা! মনে করতে পারি আমি 

তোমায় বলছি কী কষ্ট হতভাগিনী পেয়েছেন । 

ক্রোধের আবেগে অলিন্দে পা দিতে না! দিতে 

তিনি ছুহাতে চুল ছিশড়তে ছিড়তে 

ছুটে গেলেন তাঁর বিবাহ-কক্ষে। 

ঢুকেই ভিতর থেকে রুদ্ধ ক'রে দিলেন দ্বার। 
ডাকতে লাগলেন দীর্ঘকাল আগে মৃত লাইয়সকে। 

পূর্বজাত পুত্রকে মনে এনে টেচিয়ে উঠলেন : 
“পুত্র, তুমি পিতাকে করলে হত্যা । তামার জননী আমি-__ 

আমি তোমার সঙ্গে জঘন্য মিলনে গর্ভে ধরলাম পাপজ সন্তি । 

এলিয়ে পড়ে গোঙাতে লাগলেন সেই বিবাহ-শয্যায় 

যেখানে চরম ছুর্ভাগে) গরপব প্রসব করেছিলেন 

স্বামী থেকে স্বামী, সন্তান থেকে সন্তান । 

তারপর কী ক'রে মরলেন জানি না। সেই সুহ্র্তে 

গর্জন করতে করতে অয়দিপউন আচমক1 এসে পড়লেন) 

রাণীর ছুরশি। আমাদের দেখতে দিলেন না । 

ঘুরে ঘুরে আমরা তার উপর লক্ষ্য রাখলাম । 

ছুটোছুটি ক'রে তিনি কৃপাণ চাইলেশ! ব'লে উটলেন £ 

“কোথায় সেই স্ত্রী যে স্ত্রী নয়? কোথায় সে মা, সে ক্ষেত্র 

যা ছুবাব কিত আমার জন্য ও আমার সাস্তানদের জন্য ।” 
এমনি প্রলাপ করতে থাকলে 'এক দেবতা, 

উপস্থিতপ্দের মধ্যে কেউ নয়, তাকে পথ দেখালেন। 

ভয়াল চীৎকার ক'রে যেন কারও হাতে চালিত হয়ে 

2 

১২৩৫ 

১৭২৪০ 

১২৪৫ 

১২৫০ 

১৯২৫৫ 

১২৬৩ 
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ছ্বিকপাট দ্বারে ঝাপিয়ে পড়লেন। ধাক্কায় খাপ থেকে 

খিল ছুটে এল, তিনি ঘরের মধ্যে ছিটকে পণ্ডলেন। 

তখন চোখের সামনে দেখলাম বাণী ঝুলছেন__ 

ফাসিতে আটকানো গলা । 

দেখেই তুমুল আর্তনাদে হতাশ বাঁজ! ১২৬৫ 

উদ্বন্ধন কেটে দিলেন। হত'ভাগিনীর দেহ 

মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আব ও ভয়ঙ্গব কিছু দেখলাম । 

বাণীব পোষাক থেকে 

সোনার ক্রচেব অলঙ্কাবটি ছিডে নিয়ে 

টপবে তল বলেন ১ চোখে হানতে হানতে ১২৭০ 

ব'লে উঠলেন “এ চোখ হটো "গাব যেন না দেখে 

যে পাপ মামি হগছি, যে পাপ আমি কবেছি, 

চিব অন্ধকাবে ওব! যেন মাব না! চিনতে পাবে 

যাদের দেখা উচিত হয় নি, যাদব চিনতে চেয়েছিল 1” 

ককণ শ্নুবে এমনি বিলাপ কবতে কবতে ১২৭৫ 

বাব বার চোখে ঘা মাতে লাগলেন । 

চোখেব বাক্ত দাঁড়ি ভিজে ঈঠল--নিন্দু বিন্দু 
বক্তপাত নয়, বন্তেব ঝড়ে কালে ঢল। 

এই দুঃখ নামল একজনেব দোষে নয়, ছুজনেব দোষে, ১২৮০ 

স্বামাদ্্ী দুজনেই ধবা! দিলেন একই সর্বনাশে । 

তাদেব আগেব স্থুখ গতকাল পধন্ত স্থখই ছিল। 

আজ শুধু গৌয়ানি, বিপাক, মুত্যু, লজ্জা 

দুঃখেব যত নামই হোঁক ন|! কেন__ 

কোনোটাই দৃবে দাড়িয়ে নেই। ১২৮৫ 

খো। সে অভাগাব কি এখন ছুঃখেব উপশম ঘটেছে ? 

দুত। তিশিঠেচাচ্ছেন' “দোব খোলো। কাদ্মস-প্রঙ্জাদেব সকলে 

দেখুক পিতৃহস্তাকে ও মাতৃ-**” 

সে পাঁপ কথা আমি মুখে আনতে পাবি না। 

আত্ম-নিবাসনেব জন্য তিনি অধীব ১ নিজেব অভিশাপে ১২৯০ 

অভিশপ্ত ব'লে বাড়ি ছাড়বাব জন্য জুলুম কবছেন। 
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কিন্তু তিনি বড় দুর্বল, সহায় তাব চাই। 

হুঃখের ভাব তিনি বইতে পাবছেন না। 

কিন্ত তোমরা নিজেব চোখে দেখবে ; প্রাসাদের ছ্বাব 

খুলছে। তোমর! এক্ষুনি এমনি দৃশা দেখবে 

যা শক্রুব মনেও জাগায় দয়া । 

( অয়দ্িপউস-এব প্রবেশ » তাব মুখ বক্ত'স্ত। 

হাঁতডে হাতডে আসছেন) 

খো। মানুষের চোখে বেদনাব কী নিষ্ব দৃশ্য । 
এমন ভয়ন্কব নিষ্টব আমি চোখে দেখি নি। 

হায়বে অভাগা, এ কী মত্ততা নাঁমল 

তোমার উপব ? কোন দেব এমনি বিবাট ল'ফ মেবে 

ঝাঁপিয়ে পডলেন তোমাব উপর 

অসহ্ ছুতাগা নিয়ে? 

হায়বে হতভাগ্য ] তমার মুখেব দিকে 

আমি তাকাতে পাবছি না। তবু মামার মন 

কত সংশয়, কত প্রশ্ন, কত না নিবীক্ষাব আকাজ্ঞা 

কিন্তু ভয়ে নির্বাক আমি । 

অয়। হায়, হায়, অভাগা! আমি ' 

দুর্ভাগ্যের তাডনায় কোথায় চলেছি? 

আমার কণ্ঠশ্বর বাতাসে ভেসে কোথায় গিয়ে উঠছে? 

হায়রে অদৃষ্ঠ, আমায় নিয়ে যাচ্ছ কোথায়? 

খো। চোখ ও ক'নব অসহা দুবন্ত নবকে। 

খোরস_ বন্ঠ গাথা 
প্রথম স্তবক 

অয়। হায়, ঘ্বণ্য ত-মাময় মেধ, 

ছদ্ম নিুর তুমি ঞ্খচভ বাতাসে ভাপি' 

পীড়িছ আম।য়। 

হা ধিক, ধিক মোবে। 

১২৯৫ 

১৩১০ 
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বেদনাব অস্কুশ, পাপের নিশিত স্মৃতি 

প্রাণমূল কবিছে ছেদন। 

খো। মাহিকে বিস্ময় এহেন গভীব দুঃখে 

দেহেব বেদন! দ্বিধাব, দ্বিধাব মনেব অনুতাপ । ১৩২, 

প্রথম প্রতিস্তবক 

অয়। হে বন্ধু, তুমি শ্বধু আছ মোব পাশে। 

এখনও ভজিছ মোঁবে, অন্ধেব সহায তুমি । 

হুল করি নি তো? নিশ্চিত যে জানি ১৩২৫ 

আধাঁবের ক্কাবাগাব হতে 

শুনি ক তব। 

খো। বাঁভৎস তোমার কাজ। 

কেমনে সাহল পেলে চোখেব বিনাশে ? 

কোন দেব মাবেশিল তোম। ? 

দ্বিতীয় স্তবক 

অয। আপলোন, কদ্ধুগণ, আপনোন। ১৩৩৯ 

সেই সার্পিছে মোব পাপ, আঁমাব বেদনা । 

অন্য কেউ নিজ তাুঠ কবে শি আঘাত, 

কবিয়াছি মামি হতভাগা | 

দষ্টব কিবা গুয়োজন ? 

কোশো পৃশ্য কঠু নাহি দেবে তৃপ্তি নয়নেব। ১৩৩৫ 

খো। হা, যা বলিচ তুমি। 

অয়। কান্ত বন্থু আছে দর্শনীয়? 

কোন্ আবেদন সাশন্দে শুনিব, বন্ধু? 

নিয়ে চলো শীঘ্র নিয়ে চলো, বন্ধু, ১৩৪০ 

আমায় এ দেশ হতে। 

নিয়ে চলে। দ্বণ্য পাতকীবে, 

নিয়ে চলে। অভিশগ্ধ মোবে-__ 

নরকুলে দ্বণ্য দেবতাব। ১৩৪৫ 
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খে।। নিপীড়িত তুমি অস্তবে বাহিবে, 

হত ভাল সত্য যদি না জানিতে তুমি । 

দ্বিতীয় প্রতিস্তবক 

অয়। ধ্বংস হোক সে 

তৃণাঞ্চিত ভূমে কঠিন নিগভ খুলি' 
নিষ্ঠৰ মরণ হতে বাচাল যে জন। 

উপকাব করে নাই সে। 
সেদিন মবিতাম যি 

এ গীডন নামিত ন! আজ 

আমাব ও বন্ধুজনের মাধায়। 

খো। আমিও হতাম স্বখী | 

অয়। আজ হতাম পণ! পিতৃহস্তা, 

লোকে না ডাকিত মোবে 

জনণীব স্বামী বলি? । 

কিন্তু অশুচি আজ আমি, 

পাগীর অধম পুত্র, 

পিতা-সহোদব আত্মজজজনেব। 

হুঃখের পায়ে ছুঃখতব যদি থাকে, 

সে দুঃখ দিয়েছে বিধি ভাগ্যহীন 'অয়দিপউসে। 

ষন্ঠ বৃত্তান্ত 

খো। কোন্ অভিপ্রায়ে এ কাজ করেছ জানি না। 

অন্ধ হয়ে বেচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তোমার ভাল ছিল । 

অয়। যা করেছি তা সব চেয়ে ভাল হয়নি ব'লে 

উপদেশ ও পবামর্শ দিতে এসো না । 

পা'তালে গিয়ে জাশি না কী ক'রে অনন্ধ চোখে 

পিতা ও অভাগিনী মাত'র দিকে তাকাতে পারতাম | 

তাঁদের গ্রঠি এমন পাপাচরণ কবেছি 

১৩৫৩ 

১৩৫৫ 

১৩৬৩ 

১০৬৫ 

১৩৭০ 
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যাঁর প্রায়শ্চিত গলায় দড়ি দিয়ে মরলেও হয় ন1। 

আমার সন্তানেরা যেভাবে জন্মেছে 

তাতে তাঁদের দেখে কি আম।র আনন্দ হবে? 

না, শা, এ চোখ দিয়ে দেখব না তাদের, 

দেখব ন| সহব, দেখব ন! দুর্গ, দেখব না! 

পবিত্র দেবপ্রতিম।। থেবীয়দের মধ্যে একদা নরপুংগব 

আজ কিন্তু সবাধম আমি । সম্পর্ক ছিন্ন করলাম 

সহরের সঙ্গে যেদিন সকলকে আদেশ দিলাম 

*তাড়াও সেই লাইয়স-এর পুত্রকে 

সকলেব মধ্যে অন্জচি, দেবতার কাছে অপনিজ ॥” 

নিজেকে দোষী সাব্যস্ত কবে আমি কি সোজা চোখে 

প্রজাদের দিকে মুখ তুলে দাড়াব? 

না, না। কানের রন্ধ বন্ধ ক'বে 

যদি ধ্বনির পথ রশ্ধ করতে পারতাম, 

তা হ'লে অন্ধ'তা ও বধিরতার কারাগারে 

বন্দী ক'রে রাখতাম আম।ব এই দীন দেহটাকে । 

দুঃখস্পশের বাইবে আশ্রয় পাওয়া কতই না মধুর । 

হায় কিথাইরোন, কেন তুমি আমায় কোলে শিয়েছিলে ? 

নিয়ে তখনই কেন মেরে ফেল নি। তাহলে লোকের কাছে 
প্রকাশ করতে হত ন। কার কাছ থেকে আমি জন্ম নিলাম। 

হে পলুবস, হে করিন্থপ! শি'তাব বলে কথিত 

ওরে প্রাচীন প্রাসাদ, আমাব লাবণ্যেব আড়ালে 

কী কুৎসিত রোগই ন! তোমর! পে।ষণ করেছ । 
আজ কিন্তু কুৎসিত ব'লে কুজন্মা বালে আমি প্রকাশিত । 

হে জিপথ, হে গুধধ উপত্যকা, হে ওক-কুণ্ত। 

হে পথের সংকীর্ণ মোড়! তোমর। পান করেছ 

আমার রক্ত-_ আমার হাত-ঝরানে! আমার পিতার রক্ত। 

মনে কি পড়ে কী পাপ আমি করেছিলাম 

তোমাদের সামনে, কী পাপ করেছি এখানে এসে । 

হে বিসাহ! 

১১১ 

১৩৭৫ 

১৬৮০ 

১৩৮৫ 

১৩৯০ 

১৩৯৫ 

২৪৩০৩ 
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. যে নারীর গর্ভে তুমি আমায় জন্ম দিয়েছিলে, 

আমারই ওরসে সে নারী হল গর্ভবতী । 

তুমিই প্রকাশ করলে পিতা, ভ্রাতা, সন্তান-_ 

সকলেই একই দূষিত রক্কে উৎপন্ন । বধু হল 

জায়! ও জননী । লোকের সামনে লজ্জার পঙ্কে নিমগ্ন আমি । 

কিন্ত এসব পাপের উল্লেখ অনুষ্ঠানের মতোই গহিত । 

ক্বেতাদের দোহাই, তাড়া'তাড়ি আমায় লুকিয়ে ফেলো, 

হত্যা করো নিক্ষেপ করো সমুদ্রে 

যেখানে তোমর। আর আমায় দেখবে না। 

এসো, দয়! ক'রে স্পর্শ করো আমায়; 

বিশ্বাস করো, ভয় নেই। আমাব দুঃখের ভার বইবাঁব 
আমি ছাড়া আর কেউ নেই। 

। তোমার প্রার্থনাব সাড়া দিতে এ যে ক্রেয়োন আসছে । 

যা করণীয় তার পবামর্শ সে দেবে। 

তোমাৰ স্থানে সে ছানা দেশের রক্ষক আর কেউ নেই। 

( ক্রেয়োন-এব প্রবেশ ) 

অয়। হায়, কী আর বলব ডাকে? 

কেমন ক'রে 'তার আস্থা ফেরাব? 

একটু আগেই আমি যে তাব সঙ্গে রুক্ষ ম্মাচবণ করেভি। 

ক্রেয়োন ॥ হে অয়দিপউন, শামি তোমায় উপহাঁস করতে আসি ঘি, 

আমি শি পূর্বেকার সপমানের শোধ তুলতে । 

( খোবস-এর দিকে তাকিয়ে) 

মানবজাতির প্রতি ভোমাদের শ্রদ্ধা যদি নাও থাকে, 

অন্ত দিব্য হ্ধেব বিশ্ব-প্রাণদ শিখার প্রতি 

ভন্ভি রেখো । শিবাবরণ এমন এক কলুষকে 

প্রকাশ্তে রেখো না, যা পৃথিবী, 

পবিত্র জল ও দিনের আলে! সইতে পারে না। 

দেরি না ক'রে ওকে প্রাসাদে পাঠিয়ে দাও। 
সহান্ুভৃতি নিয়ে এমন দুঃখের দৃশ্য দেখা, 

এমন আর্তলাদ শোনা শুপু পরের লোকদেরই কাজ। 

প্স্ি রি 

১৪০৫ 

১৪১০ 

১৪১৫ 

১১২৪ 

১৪২৫ 

১৪৩০ 
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অয়। শ্রেষ্ট মানুষ তুমি, পাপিষ্ঠ মানুষের কাছে এসে 

তুমি আশঙ্কা! থেকে আমায় বাচিয়েছ। শোনো, 

দেবতার দোহাই, তোমার ভালোর জন্যই বলছি, আমার জন্য নয়। 
ক্রে। এত আগ্রহ নিযে তুমি কী প্রার্থনা করছ? ১৪৩৫ 

অয়। তাড়াতাড়ি আমায় দেশের বাইরে তাড়িয়ে দাও, 
যেখানে কেউ আমার সঙ্গে কথ! বলতে পারবে না। 

ক্রে। আগেই "মামি তা করতাম, যদি দেবতার কাছ থেকে 

কী আমার করণীয় তা জানতে না চাইতাম । 
অয়। দেবতার বাণী তো পরিষ্ষারই বলেছে-- ১৪৪- 

পিতৃহন্তা ও 'অশুচি বলে আমাব মৃত্যু অনিবার্ধ। 
ক্রে। বাণীটি এমশি বটে, কিন্তু এই বর্তমান সংকটে 

কী কর্তব্য জিজ্ঞাস! করাই শ্রেয়! 

'অয়। এমন সবস্বাস্ত মানুষের জন্য আবার দেবতার পরামর্শ নেবে? 

ক্রে। হা, এখন মনে হচ্ছে তুমি দেবতাকে বিশ্বাম করবে। ১৪95৫ 

'অয়। করব এবং তোমা উপবেও নির্ভব করি। তাই আমার অন্ুরোধ-- 

প্রাসাদের মদ্যে যিনি প'ড়ে আছেন, তুমি তোমার ইচ্ছামতো 
তাব সৎকারের ব্যবস্থা করে।--আত্মীয়জনের প্রতি 

এই তোমার উচিত কাজ। আমার পূর্বপুরুষদের এই সহর 
এই জীবনে আমায় যেন আশ্রয় ন! দেয়। ১৪৫- 

আমায় সেই পাহাড়ে বাস করতে দাও, 

যেখানে কিথাইরোন--আঁমার কিথাইরোন-- 

'আমারই অপেক্ষায় আছে? যেখানে জীবিতকালে 

'আমাব পিতামাতা আমার সমাধি নির্ণয় ক'রে গেছেন। 

এইভাবে আমার ঘাতকদের ইচ্ছ। পূর্ণ ক'রে আমি মরতে চাই, 
যদিও জানি কোনে! রোগ বা! জগতের কোনে! কিছু ১৪৫৫ 

আমায় মারতে পারবে না। আমাৰ জন্ ভয়ঙ্কর অদুষ্ট 

নির্ণীত ন। থাকলে, আমি সে দিন কিছুতেই মৃত্যু থেকে 
রক্ষা পেতাম না । যাই হোক, আমার দেই অদৃষ্ট পূর্ণতার দিকে 
ধেয়ে আন্গক। কিন্তু আমার সম্তানেরা? ছেলেদের জন্য, (ক্রয়োন। 

চিন্তা কোরে না । তার! পুরুষ। যেখানেই থাক ন! কেন, ১৪৬০ 
থে--৮ 
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নিজেদের ব্যবস্থ! তাব ক'রে নেবে। 

কিন্ত আমার মেয়ে দুটোবই কষ্ট , তারা অসহাঁয়। 

তার! আমা ছাড়! খাবাব টেবিলে কখনও বসত ন।, 

আমি যা মুখে দিতাম, তাবাও তা-ই দিত। ১৪৬৫ 

তাদেব দেখে । শেষ প্রার্থনা_তাদেব গায়ে আমাব হাত - 

বুলাতে দাও? ছুঃখেব দিনে একসঙ্গে খসে কাদতে দাও। 

দ[ও, বাজকুমাব , দাও হে উদার । 

তাদের গায়ে হাঁত দিয়ে বুঝে নি তাবাই আমাব, 
চোখ থাকতে যেমন বুঝতাম । ১৪৭৩ 

( ইস'মনে ও আস্তিগনেকে এক দাসী নিয়ে এল ) 
বলছি কী? 

হ! ভগবান! আমি কি আমাব যাছুমণিদের 

কার। শুনছি শা? ক্রেয়োন কি আমায় দয়! ক'বে 

আমার প্রিয়তমদেব পাঠিয়েছে ? 

এ কি সত্য? ১৪৭৫ 

ক্রে। সত্যি, আমি ওদের ডেকে পাঠিয়েছি । 

জানতাম এই আনন্দেব জন্য বেশ কিছুক্ষণ তুমি উতল! হচ্ছিলে। 
অয়। স্থখী হও। তুমি যা কবলে তাব জন্য 

ঈশ্বর তোমায় আমাব চেয়ে স্থরক্ষিত করুন। 

বাছারা, কোথায় তোমর1? এদিকে এসা। ১৪৮০ 

এসে! ভাইয়ের এই দুই হাঁতে যে হাতেব কাজে 

তোমর! দেখতে পাচ্ছ তোমাদের জন্মদাাতার 

উজ্জল চোখদুটি আজ তমোঁময়। 

বাছাব! আমার, আমিই সে জন্মদাঁত। যে কিছু না দেখে 

না জেনে সেই গর্ভে তোমাদের জন্ম দিয়েছিল ১৪৫ 
যে গর্ভে সে নিজে একদিন জন্মেছিল। চোখে দেখতে পাচ্ছি না ব'লে 

তোমাদের জন্য শুধু কাদছি। জানি কত তিক্ত তোমাদ্ে 

অবশিষ্ঠ জীবন, মানুষের মাঝে কী দুর্দশায় তোমরা পড়বে। 

সহবের কোনু সে সভায়, কোন্ সে উত্সবে যাবে 
যেখান থেকে আননহারা ভয়ে ১৪৯০ 



রাজা অয়দিপউস ১১৫ 

চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘবে ফিরবে না? 

তোমাদেব যখন বিষেব বয়স হবে, 

ওগো, মাযেবা, কোন্ যুবক সেই কলঙ্কেব লক্জার ঝুঁকি নিতে 

বাঁজী হবে যে কলঙ্কে আমাব ছুই পুত্র 

ও তোমাদদেব জীবন চিবকলুষিত ? ১৪৯৫ 

কোন দোষে দোষী নই 2 তোমাঁদেব পিতা 

তাব পিতাকে হত্যা কবল , যে মাতাব গে 

জন্মেছিল দেই মাতাকে কবল গর্ভবতী, 

তোমাঁদেব কবল নিজেব সহোদবা। 

এমনি জঘন্য নিন্দার মাঝে কে তোমাদেব বিয়ে কববে ? ১৫০৩ 

কেউ না, মা, কেউ না। নিঃসঙ্গ জীবনে 

তোমাদেব কৌমার্য যাবে শুকিয়ে। 

হে! মেনযকেউস-পুত্র! তুমি এখন এদের পিতা, 

ওদের পিতামাতা তো আব নেই । 

এই তোমাব সন্ভানেবা যেন ১৫০৫ 

অবিবাহিত থেকে ভিক্ষে ক'রে না বেডায়। 

ওদের দুঃখ যেন আমাব ছুঃখেব সামিল ন! হয়। 

₹য়। বেখে!। ওদেব উপব। কত কচি ওরা । 

তুমি না দেখলে সকলেই ওদেব ত্যাগ কববে । 
হে উদ্দাব, আমাব হাতে হাত দিয়ে দাও তোমাব সম্মতি । ১৫১০ 

(ক্রেয়োন তাব হাত ধবলেন ) 

মায়েরা, বোঝবাব বয়স যদি তোমাদের থাকত, 

তাহলে আমি আঁবও অনেক কিছু বলতাম ! আপাতত 

এই তোমাদেব প্রার্থনা হোক--যেখানে যতদিন বেঁচে থাক, 

তোমরা যেন তোমাদের জন্মদ্নাতাব চেয়ে সথথে দিন কাটাও। 

ক্রে। প্রচুবকেঁদেছ। এখন প্রাসাদে যাও। ১৫১৫ 

অয়। অপছন্দ হলেও যাচ্ছি। 

ক্রে। ঠিক সময়ে সব কাজই ভাল। 
অয়। আমার কী হবে তা তুমি জান? 

ক্রে। তুমি বললে তবে তো বুঝব। 



থেবীয় নাটকগুচ্ছ ১১৬ 

অয়। আমায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দাও । 

ক্রে। এতো ঈশ্বরের বিবেচনা, আমার নয়। 

অয়। কিন্তু আমি যে দেবতাদের চরম ঘ্বণার পান্র। 

ক্রে। তাই অবিলঙম্ষে নির্বাসনে যাবে। 

অয়। সত বলছ? 

ক্রে। না! ভেবে বাজে কথ! বল! আমার ম্বভাব নয়। ১৫২০ 

অয়। তাহলে এখান থেকে এখন আমায় নিয়ে চলে! | 

ক্রে। এসো । তোমার মেয়েরা থাক। 

অয়। ওদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও ন1। 

ক্রে। তোমাব শাসকের মেজাজ ছাড়ে । 

এ জীবনে প্রভুত্ব তোমায় ছেড়ে গেছে। 

( একদিকে দাসী ছুই মেয়েকে নিয়ে চলল; 

ক্রেয়োন নিয়ে চললেন অয়দিপউসকে ) 

খোরস-এর প্রস্থান 

খো। (যেতে যেতে ) 

পিতৃভূমি খেবাইয়ের নাগরিকগণ, চেয়ে দেখে | 
এই অয়দিপউস। ইনি দারুণ রহস্ত উন্মোচন করেছিলেন ) ১৫২৫ 

নরকুলে ছিলেন শ্রেষ্ঠ শক্তিধর । এই সহরে তাঁর সৌভাগ্যকে 
ঈর্যার চোঁখে দেখেনি এমন কেউ নেই। 

অ:জ দুঃখের ভয়াল বন্ত! তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। 

তাই জীবনের শেষ দিনটির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হুবে। 
কোনো মর্ত্য-মাহগষকে সখী বোলো না 

যতক্ষণ না সে জীবনের শেধপ্রাস্ত হুঃখহীন শান্তিতে পেরিয়েছে। ১৫৩৪ 



পব্লল 

কলোনসে অয়দদিপউস 

'রাজ। অয়দিপউস' নাটকের শেসে অয়র্দিপউস ক্রেয়োন-এর কাছে চেয়েছিলেন 

অবিলদ্বে নির্বাসন। কেেয়োন বলেছিলেন এ বিষয়ে তিনি দৈববাণীর পরামর্শ 
নেবেন। কিন্তু তিমি বাজাভার নিয়ে দৈববাণীর ব্যাপারে উদাসীন থাকলেন। 

তাই অন্ধ অয়দ্পিউস রাক্তগ্রাসাদে নিভৃতে বাস কবতে লাগলেন। দীর্ঘকাল 

পরে প্রঙ্জাবা আবাব তার নির্বামনের কথ! তুলল | ক্রেয়োন তাদের খুশি করবাব 

জন্য অয়দিপউসকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অয়দিপউস-এর সাবালক 

দুই পুত্র পিতাব জন্য কিছুই করল না। কিন্তু অঙ্গগত দুই কন্যার মধ্যে আস্তিগনে 

অন্ধ পিতার সঙ্গে নির্বাসনে চলল, ইস্মেনে পরিস্থিতি বোঝবার জন্ত খেবাইয়ে 
থেকে গেল। 

ইতিমধ্যে নৃতন এক দৈববাণী এল-_-অয়দিপউস-এর অসন্কুগ্রহেব উপব 
থেবাইয়েব মঙ্গল নির্ভর করবে! এদিকে অয়দিপউস-এর ছুই পুত্র ক্রেয়োনকে 

সিংহাসন থেকে সবিয়ে দিল। রাজ্যলাভের প্রতিযোগিতায় এতেয়রেস প্রজাদের 

মমর্থন পেল। পলুণাইকেস দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আর্গন-এ গিয়ে রাজ। 

আত্রাস্তপ-এর কন্ঠাকে বিবাহ কবল। হেল্লাস-এর কতিপয় রাজার সঙ্গে মৈত্রী 

স্থাপন ক'রে সে ধেবাই-আক্রমণে প্রস্তত হল। কিন্তু দৈববাণীতে সে জানল 
যুদ্ধে যে পক্ষ অয়গ্গিপউস-এর সমর্থন লাভ করবে সেই পক্ষই জয়ী হবে। 



এখানেই নাটকের শ্রর। পাপেৰ আত্মগ্রকাশের প্রথম আঘাতে অয়দিপউস 

কলুষের জঘন্থতায় অভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধ'বে চিন্তা ও মশনেব 

গর উপলব্ধি কবলেন তিনি দেবতার নির্বাচিত শিয়ুতি-পুত্র। তাব কলুষিত ও 

নির্দোষ জীবন এই সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছে যে শাশ্বত ধর্মের লজ্ঘনে, স্বেচ্ছায় 

হোক অনিচ্ছায় হোক, মানুষকে শাস্তি পেতে হয়। অয়দিপউস বুঝেছিলেন 
তার মৃত্যু স্বাভাবিক ভাঁবে ঘটবে ন! ; “জনি কোনো বোগ বা জগতের কোনো 

কিছু আমায় মারতে পারবে না। আমার জন্য ভয়ম্কর আরৃষ্ট নির্ণাত না থাকলে 

আমি সেগ্গিন কিছুতেই মৃত্তার মুখ থেকে বক্ষ! পেতাম না” ( বাজা 

অযুদিপউস্', ১৪৫৫-_-১৪৫৭) এখন তার জীবশে অনৃষ্টেব পুর্ণতাব সুহ্ত 
নেমেছে। আত্ম-অভিযোগেব ছুরস্ত পীড়ন পাব হয়ে তিনি এসে পৌছেছেন 

শান্তির তটে। তবুও জীবনের শেষ পদক্ষেপে তাকে প্রবেশ করতে হল 

প্রতিহিংসা-দেবীদের কুঞ্জে বন্ভু বিদ্যুতের ভয়াল পরিবেশে । 

অধিকাংশের মতে এই নাটকখানি সফক্লেস-এর শেষ রচনা । ভাব মৃত্যুর 

পূর্বে (খুঃ পৃঃ ৪০৬/৪০৫ ) নাটকধানি অভিনীত হয় নি। 

ংল! অন্নুবাদের জন্য মূলের একটি সংস্করণ ব্যবহার করেছি--810080 
0. 0900, 7776 0878%8 001076%8, 40098910800) 1969. 



কলোননে অয়দ্িপউস 

পাত্রগণ 

'অয়দিপউস 

আসন্থিগনে 

কলোনসবাসা 

ইস্মেনে 

থেসেষুস 

ক্রেয়োন 

পলুনাইকেস 

দূত 

খে'বদ-_মাথেনীয় প্রাঈনেবা 





আথেনাই থেকে অদূরে কলোনস । এউমেনিদেস-এর পবিজ্র কুঞ্জের সম্মখ 
ভাগ। মঞ্চমধ্যে শিলাখণ্ড। আতস্তিগনে-পবিচাঁলিত অন্ধ অয়দিপউস। 

উভয়ে ক্লান্ত; পরিধানে জীর্ণ পোষাঁক। 

প্রস্তাবনা 

অয়দ্িপউল। আস্তিগনে, বুদ্ধ অন্ধের কন্যা, 

এ কোন্ দেশে আমবা এলাম? কাদের এশহব? 

কে আজ পথ-চল! অয়দিপউসকে 

সামান্য ভিক্ষা! দিয়ে বাঁচাবে ? 

আমি অল্পই চাই, পাই অল্পের চেয়ে কম; 

এতেই আমি তৃপ্ধ। আমাব দুঃখ কষ্ট, 

দীর্ঘকালীন তোমার সান্নিধ্য, তোমার উদাব মন-_- 

এই তিনেব কাছ থেকে আমি ধৈর্য শিখেছি । 

মা, সাঁধাবণ ভূমিতে বা দেবকুঞ্জের কাছে 

যদি বিশ্রামেব কোনে! আসন দেখ, 

তা হলে আমায় সেধানে নিয়ে বসিয়ে দাও । 

খোঁজ কবব আমরা কোথায় এসেছি । পবদেশী আমবা; 

স্থানীয় লোকদের কছ থেকে জেনে নেব আমাদেব কী কবতে হয়। 

আন্তিগনে। হে কষ্টক্রিষ্ট পিতা অয়দিপউস! দেখে মনে হচ্ছে 

দুরে দাড়িয়ে শহর-ঘের! গনুজগুলি । 

এই স্থানটিও পবিত্র বোধ ইচ্ছে__ 

লবেল, জলপাই ও দ্রাক্ষালতায় আকীর্ণ ভূমি | 
ভিতরে বূলবুলিরা জমাট হয়ে ব'সে মিষ্ট গান গাইছে। 
রুক্ষ শিলাধণ্ডের উপর বসে; 

বুড়ে৷ বয়সে দীর্ঘপথ ছ্েঁটেছ। 



১২২ থেবীয় নাটক গুচ্ছ 

অয়। এখন বসিয়ে দিয়ে এই অন্ধকে দেখাশুনা! করে । 

আস্তি। দীর্ঘকাল ধরে শিখেছি, শেখবাব আর কিছু নেই। 

অয়। বলতে পার কোথায় পৌচেছি? 

আস্তি। আধথেনাই আমি জানি, এ অঞ্চল চিনি না। 
অয়। প্রত্যেক পধিকই তো একই কথা বলল । 
আস্তি। গিয়ে কি জিজ্ঞাসা ক'রে আসব এ কোন্ জায়গা ? 

অয়। হা, মা। অন্তত যদি এখানে কেউ থাকে। 

আস্তি। নিশ্চয় লোক থাকে । কিন্ধ মনে হচ্ছে যাঁবাব 

দবকাব নেই। অদূবে একজন লোক দেখছি। 

অয়। আসছে? এদিকে এগোচ্ছে? 

আতন্তি। এই তো! লামনে। স্থযোগ বুঝে যা বলবাব বলে! । 
এই লোকটি এসেছে। 

( কলোনসবাসীব প্রবেশ ) 

অয়। তে পবদেশী, আমাৰ এই মেয়ে যাব চোখ 

ওর নিজেব ও আমার পণ দেখায় আমায় বলছে 

যে আমাদের সংশয় ঘোচাতে তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। 
কলোনসীয়। জিজ্ঞাসা করবাব আগে আসন ছেডে ওঠে! । 

এমন পবিত্র জায়গায় বয়েছ যেখানে পা ঠেকাণে। উচিত নয। 

অয়। কোন্ জায়গা এটা? কোন্ দেবত।ব পাঁঠস্থাণ ? 

কলো। স্থানটি অল্পর্শনীয় ও অবাস্তব্য। পৃথিবী ও 'অন্ধকাবেব 
কন্। ভয়ম্কবী দেবীর1১ এখাশকাব অধিকাবিণী। 

'অয়। বলো, কোন্ পবিত্র নামে তাদেব আবাহন কৰব? 

কলো। স্থানীয় লোকেবা তাদের বলে সর্বদশিনী এউমেনিদেসং 
অন্যত্র লোকের! 'অন্য নাম পছন্দ করে। 

অয়। প্রার্থীকে তাব! সান্ুগ্রহে গ্রহণ কক্ন ১ 

এখানকাঁব আশ্রয় থেকে শামি আর সবে যাব না। 

কলেো। কেন? 

অয়। এখানে পেয়েছি নিয়তির অভিজ্ঞান। 

কলো। সহুরের ক্তূপক্ষেব পরামর্শ ন! নিয়ে 

আঙি তোমায় এখান থেকে সরাতে সাহম করি না। 

হর, 

৩৫ 

6 ৫ 
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অয়। হে পরদেশী, দেবতার দোহাই । অসহায় পথিক আমি । 

আমার অনুরোধ পায়ে ঠেলে না । ৫৯ 

কলো। বলো । আমি না বলর্ব না। 

অয়। এ কোন্ জায়গায় আমর! পৌছেছি? 
কলো। আমি যা! জানি বলছি, শোনো । 

সমস্ত অঞ্চলটি পবিত্র। ভীষণ পসাইদোনও 
এখানকার অধিকর্তা । এখানে আরও আছেন ৫৫ 

অগ্নিবাহক দেবতা মহাকায় প্রমেথেউস 1৪ 

যেখানে দাড়িয়ে আছ, সেই স্থানটির নাম 

কলোনস-এর পিতল-সোপান দেহলি৫, আথেনাইয়ের ভিন্তি। 

নিকউবতাঁ অঞ্চলের দাঁবি-_ প্রাচীন বীর কলোনস 
এব প্রতিষ্ঠাতা; অঞ্চলটিও এ নামে কথিত। ৬০ 

অধিবাসীরা ও কলোনীয় বলে পরিচিত। 

হে পরদেশী, এই পর্বস্ত আমি জানি । 

এট! পুরাণেব কাহিনী নয়৬, কিন্তু লোকাচার সিদ্ধ। 

অয়। এই অঞ্চলে কি লোকে বাস করে? 
কলো। অনেকে বাস করে? এ দেবতার নামেই তার! অভিহিত । ৬৫ 
অয়। ওর্দের কি রাজতন্ত্র, ন! গণতন্ত্র ? 

কলো। সহরের রাজা এই অঞ্চলের শাঁসক। 

অয়। আদেশে ও শক্তিতে বলবান কে সে বাজা? 

কলো। তাব নাম থেসেউস, আইগেউস-এর পুত্র । 

অয়। তোমাদেখ কেউ কি দূত হয়ে তার কাছে যেতে পারে? ৭০ 

কলো। তার কাছে সংবাদ দিতে, না তাঁকে এখানে আনতে ? 

অয়। এলে সামান্য উপকারেব বিনিময়ে তার মহৎ লাঁভ হবে। 

কলো। যে চোখে দেখে না, তার কাছ থেকে আবার লাভ কী? 

'অয়। আমার কথাগুলির কিন্তু চোখ আছে। 

কলে! । পরদেশী, শোনো । আমি চাই না তুমি ভুলের জন্য সংকটে পড় । ৭৫ 

তোমার ছুরদৃষ্ট সন্েও দেখতে পাচ্ছি তুমি বড় বংশের সন্তান । 
তুমি এখানে থাকো। ইতিমধ্যে আমি 
সহরে ন! গিয়ে অঞ্চলবাসীদের সব কথ। বলি। 
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তাঁরাই ভেবে ঠিক করবে 
তোমার এখানে থাকা উচিত, না এখান থেকে চলে যাবে । 

( কলোনীয়ের প্রস্থান ) 

অয়। মা, পরদেশী কি চলে গেল? 

আসন্তি। চলে গেল। বাবা, তুমি নির্ভয়ে সব বলতে পার। 

আমি তো! একাই তোমার পাশে । 

অয়। ওগে! ভয়ঙ্কবী দেবীরা! তোমাদের এই পবিত্র আলয়ে 
আমি প্রথম প্রণাম জানিয়েছি বলে 

তোমবা ফৈবস ও আমাব প্রতি বিরাগ হয়ো না। 

ফৈবস যখন আমাব অনেক ভোগাস্তির কথ। 

ঘোষণ! করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন অনেক বছব পরে 

এই আশ্রয় হবে আমার বিশ্রামস্থান ; পথের শেষে 

আমি পাব তয়ঙ্করী দেবীদের পীঃস্থান, পাব শরণ । 

এখানেই আমাব কষ্টরিষ্ট জীবনেব যাত্রাশেষ। 

এখানে আমাব অবস্থিতি অভ্যর্থনাকারীদেব মঙ্গল ঘটাবে, 

কিন্তু সর্বনাশ ঘটাবে তাদের যাব! আমায় নির্বাসনে তাড়িয়েছে। 

ফৈবস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই মূহুর্তের অভিজ্ঞান হবে 

হয় ভূমিকম্প, ন! হয় বন্তর্বনি, বা জেউস-এর বিদ্যুৎ । 

এখন বুঝতে পারছি আমা এই যাত্রা 

অবিশ্বাস কবতে পাবি না এমন এক পূর্বলক্ষণ দিয়ে 
তোমর! আমায় এই কুগ্ডে টেনে এনেছ। তা নাহলে 

মিতাচার যাতী আমি আমার ভ্রমণে প্রথম 

হথরায় অনাসক্ত দেবীদের” কাছে আসতাম না, 

এই রুক্ষ পবিত্র শিলার টপবও বসতাম ন1। 

তাই হে দেবীগণ! আপল্লোন-এর বাণী অন্ুলাবে 

কোনে! উপায়ে আমার জীবনেৰ সমাপ্ধি ঘটিয়ে 

আমায় দাও মৃত্যু । নইলে তোমাদের অনুগ্রহের অযোগ্য হয়ে 
আমাকে চিরকালের জন্য চরম কষ্টের গোলাম হয়ে থাকতে হুবে। 

এসো, আদিম আঁধারের করুণাময়ী কন্তার! ! 

এসো, মহতী পাল্লাস-এর নামে অভিহিত আথেনাঁই, 

৮৩ 

৮৫ 

৯৫ 
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৯৫৫ 



কলোনসে অয়দিপউস 

এসো, সহর-চূড়ামণি, 

দয়! করে! বীর অয়দিপউস-এর দীনতম প্রেতকে_- 

এ মান্থয আর সে মান্য নয়। 

আস্তি। চুপ করো । কয়েকজন প্রবীণ আসছে। 
তুমি কোথায় বসেছ, তা দেখতে এসেছে। 

অয়। চুপ কবছি! তুমি পথ থেকে কুঞ্জের মধ্যে নিয়ে 
আমায় লুকিয়ে রাখো । ওদের আলাপ আমি আগে 

শুনতে চাই। কিছু করবাব আগে 

জেনে নেওয়াই বুদ্ধিমত্তা । 
( আন্তিগনে তাঁকে কুঙ্জে নিয়ে গেল ) 

খোরস-এর প্রবেশ প্রথম গাথ। 

প্রথম স্তবক 

দেখো! কেছিলে! হেথায়? কোথায় বসতি তার? 

হেথা থেকে কোথা বা ছুটিল ? 

কী নির্লজ্জ ! 

দেখে, লক্ষ্য করো, 

তন্ন তন্ন করি' খোঁজো তাবে। 

যাত্রী, যাত্রী এই বৃদ্ধ, 
স্থানীয় কু সে নয়। 

তা না! হলে পশিত ন। অ-পদদলিত কুজে 

অধীশ্বরী যার পাষাণী দেবীরা, 

উচ্চারিতে ধার নাম ভয়ে কাপি মোবা 

ধার কুঞ্ধ ছাড়ি' চলে যাই ফিরায়ে বদন 

নিঃশব্দে নীগবে কীপাঁয়ে অধর। 

সংবাদ পেয়েছি এসেছে অভস্ত এক। 

হেরি চারিভিতে ন। পাই নিবাস তার। 

( আস্তিগনে অয়দিপউসকে কুঞ্জ থেকে নিয়ে এল ) 

১৫ 
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অয়। এই তো আমি। প্রবাদ যেমন আছে, 
কান আমাব চোখ । 

খোবস । হায় হায়! ভীষণ দর্শন, শ্রবণও ভীষণ। ১৪৩ 

অয়। আমাব অন্ুবোধ, আমায় অপরাধী ভেবো ন।। 

খো। জেউস, আমাদের বক্ষা কবে । কে এই বুদ্ধ? 

অয়। দেশেব প্রধানেবা, এমন কেউ নই আমি ১৪৫ 

যাকে অমিত সৌভাগ্যের জন্য সখী বলতে পাব। 

দেখতে পাচ্ছ তো--নইলে কি আমি 

অন্তেব চোখ দিয়ে এভাবে চলতাম, 

এভাবে দুর্বলেব উপব আমার বল কি নির্ভব করত? 

প্রথম প্রতিস্তবক 

খো। আজন্ম তুমি কি অন্ধ? রর 

মনে হয় দীর্ঘকাল ভূগিয়াছ তুমি। 

এ দুঃখের পর আব অভিশাপ আনিতে দেব না, 

এইমাত্র আমার আশ! রর 

লত্ঘে্ধ, লঙ্ঘেছ অধিকাব। 

সহস। পশিতে পাব 

তৃণাঞ্চিত নির্বাক উপত্যকা মাঝে 

পানপাজ্রে যেখ! মধুর ধারার সাথে মিশে জল ।৯ ১৬৩ 

সাবধান, সাহসী পথিক ! 

ফিরে এসো) চলে যাও। 

আম] হতে বছদুরে তুমি । 

বহুদুঃখী ওগে! পথচাবী, 

মোর কথা শুনিছ কি? ১৬৫ 

আলাপ করিতে যদ্দি চাও, 

ছাড়িয়া নিষিদ্ধ ভূমি 
করহু আলাপ যেখা নাহি অপরাধ। 

অন্যথায় বাধে! হে রস্ন1 | 



কলোনসে অয়দিপউম ১২৭ 

অয় বুঝতে পাচ্ছি না, মা, কী কবি। ১৭০ 

আন্তি। পিতা, সহরেব প্রথা! মেনে 

গুবা যা বলছেন তাই করে]। 

অয়। ধবো আমায়। 

ধ মাস্তি ধবছি 

অয়। ওহে পরদেশীরা, ভোমাদেব উপণ বিশ্বাস বেখে 

যে আশ্রয় ছেডে দিচ্ছ, তাব কোঁনে। অপকাব কোবো শা ১৭৫ 

দ্বিতীয় স্তবক 

খে! । ইচ্ছার বিকদ্ধে, বৃদ্ধ তোমাব আশ্রয় হতে 

কেউ না! সরাবে তোমায়। 

( অয়দিপউস একটু অগ্রসব হলেন ) 

অয়। আব এগোব? 

খো। এসে। আরও অগ্রসধি? | 

অয়। আঁবও? 

খে।। 'মাবও নিযে এসো, কন্তা । 

তুমি তো বুঝিছ ১০। 

আস্তি। অন্ধ পদক্ষেপে আমার পিছু চলা, পিতা ১৮০ 

যেখানে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। 

খো। পবদেশী ভূমে ভাগ্যহান তৃমি পরদেশী । 

সংকোচ না কবি? 

সহব যা ঘণ! কবে ঘবণ! করে তাবে, ১৮৫ 

যারে ভালবাসে ভালবাসো তাব। 

অয়। এখন আমায় এমন জায়গায় 

নিয়ে চলো মা, যেখানে ধর্মে অবিবোধে 

কথা বলতে পাবি ও শুনতে পাবি, ১৯০ 

যেখানে অরুৃষ্টের সঙ্গে আমায় লড়তে হবে না। 

( উভয়ে কুঞ্জের প্রান্তে এগিয়ে এল ) 
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দ্বিতীয় গ্রাতিস্তবক 

খো। থামো। শিলাতল ছেডে পা বাড়িও ন!। 

অয়। এমনি? 

খো। আর নয়ঃ বুঝেছি? 

অয়। বসতে পাবি কি? 

খো। পাশে সবো নীচু হও, 
শিলাগ্রান্তে বসো। 

আস্তি। আমি ধরছি, বাবা । ধীবে ধীরে। 

অয়। হায়বে আমি। 

'আস্তি। এক প1 এক পা ক'বে চলো, তোমাব জীর্ণ দেহখাণি 

আগাব স্রেছপরায়ণ হাতে উপর ছেড়ে দাও। 

( আসন্তিগনে তাকে শিলার উপর বসিয়ে দিল ) 

অয়। আর্তজনেব হায়বে কষ্ট। 

খো। ওবে ভাগ্যহীন, আবামে বসেছ ? 

এখন বলো, কার থেকে জন্ম তোমাব ? 

এমন ছুতোগ বহুন ক'বে কোথায় চলেছ ? 

জানতে চাই আমুবা তোমাব পিতৃভূমি কোথায়? 

অয়ু। ওহে পবদেশীবা, আমি শিবা(সিত। কিন্কুথাঁমো। 

খো। হে বৃদ্ধ, কেশ এ নিষেধ ? 

অয়। জিজ্ঞাসা কোরো না, আমি কে? 

জানবাৰ আব চেষ্টা কোবে! ন1। 

খো। সেকী? 

'অয়। ভয়ঙ্গর আমার জন্ম । 

খো। বুলো। 

অয়। হায়রে মা, কী বাবলি? 

খো। পরদেশী, কোন্ কুলোদ্ভব তুমি? বলো। পিতাকে বা? 

অয়! মারে আমাব, আবার কী কষ্ট? 

আন্তি। বলো! । তুমি জীবনের শেন প্রান্তে এসেছ । 

অয়। তাহলে বলি। গোপন কবে বাধবাব কোঁনে। উপায় নেই 

১৯৫ 

১০ 
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খো। তোমরা ছুজন বড় দেরি করছ। চটপট উত্তর দাও। 

'অয়। লাইয়সকে জান কি? 

থে।। হায় হায়। 

অয়। লাবন্দাকস-এব বংশ ? 

খো। হায় জেউস। 

অয়। অভাগা অয়দিপউমকে ? 

খো। তুমি কি মেই। 

অয়। যা বলছি 'ঠাতে ভয় পেয়ো না। 

খো। (মুখ ফিবিয়ে পোষাক ছিয়ে চোখ ঢেকে ) 

ধিক ধিক! 

ময়। পোড়। কপাল। 

খো। ধিক পিক। 

অয়। মা, কা যেশ ভাগ্য আছে। 

খো। দবহতও,দূব হও দেশ থেকে৷ 

ময়। কথা দিয়েছিলে । কথা বাখবে না? 

থে!। যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পাণ্ট! ক্ষতি সাধন কবে, 

দৈব তাকে শান্তি দেন না। 

একেব বঞ্চন। অন্োব বঞ্ধনাকে উপকে দেয়। 

ফলে লাভেব পবিবর্তে মেলে ছুঃখ। 

তাই এক্ষুনি এখান থেকে স'রে পড়ো, 

শিরাশ্রয়ে এই দেশ ছাড়ো, , 
পাছে এই আমাব শহবকে 

পাপে খণী কবে তোল। 

আন্তি। হে কঞ্চণাময় পরদেশীবা | 

অনিচ্ছাকৃত পাঁপেব কাহিনী শুনে 

যখন তোমর। আমার ধুদ্* অভাগা পিতাকে 

সইতে পারছ না, 

তখন আমি এই মিনতি করছি, 
হে পরদেশীরা, 

অন্তত এই দুঃখিনীকে দয়া! করো। 
থে--১ 

২৩. 

২৫ 

২৩০ 

২৩৫ 

২৪৬ 
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শুধু পিতার হয়ে ভিক্ষা চাইছি, 
ভিক্ষ। চাইছি তোমাদের চোখে অনন্ধ চোখ রেখে 

যেন তোমাদের বংশেরই এক মেয়ে ২৪৫ 

দয়া করে দুঃখীজনে । 

ছুদদিনে দেবতার মতো! 
তোমরাই 'আমাদের পরম নির্ভর । 

দয়! ক'রে দাও অপ্রত্যাশিত অন্ুগ্রহ। 

তোমাদের ব'লে য। কিছু প্রিয়তম- সন্তান, জায়া, ২৫০ 

নিধি, দেবতা-_-তারই নামে চাইছি ভিক্ষা । 

মন্ুম্যজাতির মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পাবে না 

যে দ্বেতা-চালিত হয়ে দেবতা হাত এড়িয়ে যাবে। 

প্রথম বৃত্তান্ত 

খো। ওগে! অয়দিপউস-হুহিতা, এই হুর্দশ'য় ০্তোমাব ও তাঁব উপব 

আমাদের সমান দরদ 'অছে, তাতে শিশ্চিন্ত থাকেো।। ২৫৫ 

কিন্তু ভয় দেবতা কী করবেন। তাই যা বলেছি 
তাব অতিরিক্ত কিছুই বলতে পাঁবছি ণা। 

অয়। তা হলে কী লাভ কীততি ও সথনামেব ধাবাঁয় 
যি 'তা খিছেই হাঁবিয়ে যায় ? 

লোকে বলে আঁথেনীয়ের! বড ধামিক) ২৬০ 

'আথেনাই একটিমাত্র সহব যেখানে 

দুঃখী পবদেশী পাঁয় আশ্রয়, পায় আতিথ্য। 

কিন্ত আমার গন্য কোথায় এসব ? আমার আশ্রয় থেকে 

টেনে এনে তোঁমর! আমায় তাড়াতে বসেছ। 

শুধু আমার নামের তয়ে। আমার ছেহেব ভয়ে ণয়, ২৬৫ 

আমার কাজের ভয়ে শয়--আমার কাজ ? 

কর্মনাধন নেই আমার, শুধু দুঃখভোগ। 

প্রয়োজন হলে ললতে পাি আমার পিতামাত। কী কবেছেন। 

নিশ্চিত জানি এইগগ্যাই "মামাকে তোমাদের এত ভয়। 
স্বভাবে কী ক'রে আমি পাপী? ২৭০ 
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অশিষ্টের শুধু পাণ্ট! নিয়েছি; 
জেনে শুনে করলেও আমাব পাপ হত না। 

কিন্ত আসলে যেখানে গেছি) না জেনেই গেছি, 
তাদেব হ।তেই পীড়িত হয়ে যাবা জেনেই আমাব ধ্বস চেয়েছিল 

তাই দেবতাব দোহাই, ওহে পবদেশীবা, আমার প্রার্থনা 

তোমবা যখন আমায় আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে এনেছ, 

তখন বাঁচাও আমায়। তোমব! যেন মুখে দেবস্বতি কবে 

কাজে দেব-পণ পবিশোবে অবহেল। না কব। মনে বেখো, 

দেখতার| নক্তব বাঁখেন ধান্সিকে 

নজব বাঁখেন অধামিকে । 

অধামিক কখন ও দেবতাকে এড়িয়ে যেতে পাবে না। 
দেবতাব সহাযতায় তোমবা যেন পুণ্য আথেনাইযের স্থনাম 

অপবিত্র, হীন কাজেব আধাবে মলিন না কর। 

তোমব! যখন এই প্রার্মীকে গ্রহণ কববে কথা কিয়েছ, 

তখন আমায় উদ্ধাব ₹'বে আশ্রয় দাও । 

বিক্ুত এই খুখব দি.ক তাকিয় আমায মানহ*ন কোবো না। 
এখানে এ.মছি আমি-পবিজ্র, ধাখিক, 

সহরেখ মঙ্গল সাধক । তোমান্দর বাজা, 

তিনি যেই ভোন না কেশ, যখন আসবেন, 

তখন মাম'ব কথ। শুনে সন জানত পাববে। 

ইতিমধ্যে আমাঁব প্রতি অনাচাব কোবো না। 

খে!। হে বৃ আমি তোমার হুদয়-ভাবে 

অভিভূত না হয়ে পারছি না। গম্ীব ভাষ'য় 

তুমি এ ভাব প্রকাশ কবেছ। আমাৰ পক্ষে 

এটাই যথেষ্ট যদি দেশনেতা! এব মীমাংসা কৃবেন। 

অয়। হে পরদেশীবা, কোথায় এ দে"শব বাজা? 

খো। পূর্বপুরুধদেব সহর তাব বাজদানী। যেলোক 

আমায় এখানে পাঠিয়েছে দেই গেছে বাজাকে আনতে । 

অয়। তোমার কি মনে হয় এই অন্ধের প্রতি 

শ্রদ্ধায় ও সহানভূতিতে তিনি নিজে এখানে আসবেন ? 

১৩১ 

৭৫ 

৮৩ 

৮৫ 

তথ ৯১০ 
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খো। নিশ্চয়ই, তোমার নাম শুনেই । 

অয়। তাকে কে আমার নাম শোনাবে ? 

খো। দীর্ঘ পথ । পথচারীর! মান। গুজব ছড়াচ্ছে। 

গে সব শুনে তিনি এক্ষুনি এসে পড়বেন । 

ভাবনা কি? বুদ্ধ, তোমার নাম মুখে মুখে টি 

এমনি উড়ে চলেছে যে ঘুমে এলিয়ে থাকলেও 

শুনেই তিনি এখানে ছুটে আসবেন। 

অয়। তাঁর আগমনে মঙ্গল হোক তাব সহরেব, 

আমারও মঙ্গল হোক। কোন্ সৎ লোকই না নিজেই নিজের বন্ধু? 
আস্তি। ভগবান জেউস! কী আঙ্রষ! পিতা, এ কি স্বপ্ন? ৩১০ 
অয়। ম! আন্তিগনে, কীকী? 

আস্তি। সিসিলীয় ঘোড়ায় এক তকণীকে 

আমাদের দিকে আসতে দেখছি। 

মাথায় তার রোদ থেকে মুখ বাঁচানে! 

থেস্সালীয় ট্রপি। কী বলি? ৩১৫ 

একিপসে? একি মার কেউ? একি আমাৰ মনের ভ্রান্তি? 

হাঃ না, হায়রে বলতে পারছি ন1। 

আর কেউ নয়। এগোতে এগোততি 

পুলকভর! চোখে সে আমায় আদর জানাচ্ছে। 

আর সন্দেহ নেই-- ৩২০ 

ইস্মেনে, আমার ইস্মেনে | 

অয় । কী বলছ, মা? 

আন্তি। তোমার মেয়ে গো, আমার বোন গে । 

আর কি ভুলহয়? এক্ষুনি কস্বরে তাকে চিনতে পারবে । 

( ইস্মেনের প্রবেশ ) 

ইস্মেলে। পিতা, ভগ্নী, কী মিষ্টি নাম! 
কত না কষ্টে তোদের খুঁজে পেলাম, ৩২৫ 

চোখের জলে কত না কষ্টে তোঁদের দেখছি। 

অয়। মা গো, এসেছিস? 

ইস। বাবা, তোমায় দেখে কত না বাথ! বাজছে বুকে। 
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অয়। সত্যি তুই এখানে ? 
ইস। হা, কিন্ত অনেক কষ্টে । 

অয়। গায়ে হাত দে, মা । 

ইস। এক হাত তোমায়, এক হাত বোনকে । 

অয়। বাছাবা! বোনেবা। 

ইস। হায়রে, কষ্টের জীবন । 

অয়। আমাব ও তাঁব? 

ইস। আমারও। ছুর্ভাগ্যে বাধা তিন জন । 

অয়। কেন এলি, মা? 

ইস। তোমার টানে, বাবা। 

অয়। আমায় দেখবাব বাসনায় ? 

ইস। ভা। ত। ছাডা নিজের মুখে তোমায় সংবাদ দিতে। 
ত'ই একমাস বিশ্বস্ত অন্তচব নিয়ে এসেছি । 

অয়। সেই দু তকণ, তোমার ভায়েবা, তাবা কি কষ্টে আছে? 

ইস। ওর! যেমন ছিল তেমনি আছে । আজ বড দুঃসময় ওদের । 

অয়। এ ছুটে! তাঁদেব চবিত্রে ও আচবণে 

মিশবায়দের আঁচাবের পুবো নকল কবছে। 

মিশবে পুকষেব! বাড়ীতে থেকে তাত বোনে, 

আব মেয়েবা জীবিকাব জন্য বাইবে বেড়ায় ১১। 

তেমনি, মায়েবা, আমাব দুঃখের ভাগ যাদব হওয়। উচিত; 

তাব! বইল ঘরে কুমারীদের মতো, তাক্ষেব পবিবর্তে 

তোমর! ছুজন বইছ ভাগ্যহীন পিতাব দুঃখেব ভার। 

এই তোমাৰ বোন কৈশোব থেকে 

যৌবনে প1 দিয়েই বুদ্ধের চালক ভয়ে 

আমাব সঙ্গে বড় কষ্টে ঘুবে বেড়াচ্ছে । 

অনেক সময় অনাহারে খালি পায়ে 

জংলী দেশেব মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছে । 

সূর্যের তাপ ও ঘন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে 

কী কঠিন খাটুনি খাটছে। 

বাবাকে দেখাশুনার জন্তু 

১৩৩ 

৩৩৫ 

৩৪০ 

৩৪৫ 

৩৫ ৭ 
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ঘরের আরাম তুচ্ছ ক'রে এসেছে। 

আর তুমি, মা? কতবার কাদ্মস-প্রজান্দের অগোচরে 

আমার উদ্দেশে ঘোষিত দৈববাণীগুলি 

জানাতে এসেছ । আমার নির্বাসনের পব 

তুমিই আমার বিশ্বস্ত গুপ্তচর । 

এখন তোমাব পিতার জন্য কী সংবাদ নিয়ে এলে, 

ইস্মেনে ? কী উদ্দেন্তে ঘর ছেড়ে এসেছ? 

বেশ জানি, তৃমি খালি হাতে আস নি; 

ভয়ের কিছু এনেছে কি? 

ইস। পিতা, তুমি কোথায় কীভাবে বাস করছ 

তা খু'জতে আমি যে কষ্ট পেয়েছি 

তা তোমায় বলব না। ছুবার ভুগতে চাই না 

একবার কষ্টের ভোগে, আব একবাব তার বর্ণনায় । 

তোমার ছুই অভাগা ছেলে কী সংকটে পড়েছে, 

তা-ই আমি তোমায় বলতে এসেছি। 

এব আগে শহবটিকে কলুষহীন রাখবাব জন্য 

ক্রেয়োন সিংহাসনে থাকুক এই তাবা চেয়েছিল । 

তার! সুস্থ মনে বুঝেছিল বংশেব প্রাক্তন কলঙ্ক 

তোমার অভাগা ঘরে টিকে থাকবে । 

কিন্ক এখন দেবতা এবং নিজেদের কুখসি'ত মনের দ্বাব। 

প্ররোচিত হয়ে এই দুই ছুরাম্মা তীব্র প্রতিযোগিতায় 

সিংহাসন ও রাজশক্তি কেড়ে নেবাব ইচ্ছায জ্বলছে । 
বদমেজাঙ্গী অন্রজ এতেয়কেম সিংহাসন থেকে 

বঞ্চিত ক'রে অগ্রজ পলুনাইকেসকে 

রাজ; থেকে বিতাড়িত কনেছে॥ 

অধিকাংশ লোকে বলে যে পলাতক পলুনাইকেস 

গিরিবোষ্টত আসে গিয়ে রাজবাড়ীতে বিয়ে ক'রে 

যোদ্ধাদের মৈত্রী লাভ করলেন । 

তার সংকল্প, হয় আর্গপ সগৌরবে কাদ্মস-এর রাজ্য 
অর্ধিকার করবে, ন! হয় থেবাইয়ের যশ আকাশম্পর্শা হবে। 

৩৫৫ 

৩৬০ 

৩৬৫ 

৩৭৫ 

৩০৩ 
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পিতা, এ শুধু কথার কথ! নয়, 

কিন্তু এক ভয়ানক কাণ্। তোমাৰ কষ্টে কী ক'রে দেবতার! 

কৃপা করবেন, তা আমি বুঝতে গারছি না। 

অয়। তৃমি কি এই আশায় এসেছ যে দেবতাবা 

কপাঁ ক'বে আমায় মুক্তি দেবেন? 

ইস। টা, পিতা, শৃতন দৈববাণী এসেছে ব'লে। 
অয় । কীবাণী? কী ঘোষিত হল, মা? 

ইস। থেবাইয়েব লোৌকেব! তাদেব মঙ্গলেব জন্য 

তোমাকেই খুঁজবে, তুমি জীবিতই থাক, বা মৃতই থাক। 

অয়। মামাব মতো! লোকের কাছ থেকে কে আব মঙ্গল পাবে? 

ইস। বাণী বলছে তাদেব শক্তি হোমাবই হাতে | 

অয়। মবতে যখন বেছি তখনই কি পুকম হলাম ? 

ইস। হা, আগে তোমায় ধ্বংস ক'রে দ্বতাবা 

এখন তোমায় টপবে তুলছেন । 

অয। যৌবশ ঝরে গেলে বুদ্ধকে উপবে তোল-_-এক তুচ্ছ উপহাব। 
উস। জেনে বেগো কিন্তু ঞেয়োন এব জন্যই 

তোমাব ক্কাছে আসবে, মামবে অবিলঙ্ছে । 

অয়। কোন্ অভিপ্রায়ে সে আসবে আমায় খুলে বলো, মা। 

ইস। কাদ্মস-বাঁজ্যেণ কাগাকাছি তে'মায় মাশ্রয় দিতে 

য'ঠে ভুমি তা-দব ব্বায়তে থেকেও দেশে টকতে না গার । 

অয়। শ্মামি দ্বাবেব বাইবে থাকলে এদ্ব কী উপকাব? 

ইস । তোমার সমান্বি,.৩ অশুভ কিছু ঘটুলে ঠাঁদেব অমল হবে। 

ময়। দেবতা ছাড়াও সাপাঁবণ বুদ্দিতই তে। বোঝা যায়। 
ইপ। ভাট 'এখন ভাবা দেশেব কাছে তোমাব বসতি চায় 

যাতে তুমি স্বেচ্ছাধীন নাথাক। 

অয়। থেবীয় মাটিতে কি তাা আমায় সমাধি দেবে? 

ইস। না, পিতা । আম্মীয়েব রক্তপাতের ফোষ এব বাধ!। 

সয় । তাহলে ভারা আমায় কখনও তাদের আয়ত্তে পাবে ন1। 

ইস। এব জন্য কাদ্মস-প্রজাদের একদিন ভুগতে হবে। 

অয়। কীকারণে? কী উপলক্ষে, ম!? 

৩৯০ 

৪১৭ 



১৩৬ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

ইস। তোমার ক্রোধের ফলে। ওর! যখন তোমার সমাধির 
কাছে এসে দাড়াবে । 

অয । মা যা বলছ ত। কার কাছে শুনেছ ? 

ইস। দেল্ফয়-মন্দিরে যাদের পাঠানো হয়েছিল, তাদের কাছে। 

অয়। আমার সন্ধন্ধেই কি ফৈবস এ-সব বলেছেন? 

ইস। যার! খেবাইয়ে ফিরেছে তারাই এ-সব বলেছে । ৪১৫ 

অয়। আমার কোনো ছেলে কি একথা শুনেছে? 

ইস। ছুজনেই। এর মর্ম ভালই বুঝেছে। 

অয়॥। এ বদমাশ ছুটে! জেনে শুনেই 
পিতৃম্সেহ তুচ্ছ ক'রে সিংহাসন নিয়ে মেতেছে । 

ইস। তোমার কথ! শুনে ব্যথা পাচ্ছি। কিন্তু উপায়নেই। ৪২০ 

অয়। দেবতারা যেন ত'দের বিধিবিহ্নিত কলহ মিটিয়ে না দেন। 

বর্শা হাতে যে-যুদ্ধে তাবা নেমেছে 
তাঁর পরিণাম যেন আমাব হাতে থাকে । 

সিংহাসন ও রাজদও্ড 

যার হাতে 'আছে সে ষেন বেচে নাথাকে। ৪২৫ 

নির্বাসনে যে আছে সেও যেন কখনও না ফেরে । 

আমি তাদের পিতা । আমি যখন নিদ্দারুণ 'অপমাঁনে 

দেশ থেকে বিতাড়িত হলাম, তখন তার! বাধা ও দিল না, 

'আপত্তিও জানাল না। অথচ তাদেখই চোঁখেব উপর 

আমি পিরাশ্রয় হলাম, আমার নির্বাঘন ঘোষণ1 কর! হল। ৪ 2০ 

তুমি হয়তো! বলবে, আমারই প্রার্থনা শুনে 

শহরটি অন্ুগ্রহ ক'রে আমার অন্বোর রেখেছে। 

মোটেই তা নয়। যেদিশ অন্তরের আগুনে 

মরণ ছিল আমার একমাত্র কাম্য, 

_-এমন কি, প্রস্তর-আধাতে'ও মরতে চেয়েছি-- ৪৩৫ 

সেদিন কেউ তো এগিয়ে এল না! আমার ইচ্ছাপূরণ করতে। 
তারপর কলে কাঁলে জাল! যখন জুড়িয়ে গেল, 

ধখন বুঝলাম আমার ক্ষিপ্ত ক্রোধ 
অতীত পাপের অতিরিক্ত শাস্তির দাবি করেছিল, 
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তখনই বড় বিলঘ্ধে শহব জোব ক'বে 
আমায় দেশ থেকে বেব কাবেদ্িল। তখন আমার ছেলের! 

পিতৃসেবায় অবহেল। ক'রে ক্ষমতা থাকতেও 

আমায় সাহায্য কবেনি, কিন্তু তারা একটিও কথ/ঞ্ন। বলায় 

আমি চিরকালের মতে! শলা তক ভিখারি হয়ে পথে পথে খুবছি। 

এদিকে কুমাখা হয়ে ও মেয়েলি ত্বভাবেব সাধ্যমতো 

এই ছুই মেয়ে আমাব আহার, আশ্রয় 

ও হবজনোচিত যত্ব যোগাচ্ছে। 

কিন্তু এ ছুটো ছেলে পিতাক বিকিয়ে 

কিনেছে সিংহাসন, রাজশক্তি, দেশেব শাঁসন। 

তাবা কিছুতেই মামায় মিত্রবপে পাবে নাও 

থেবাই শাসন ক'বেও কোনো লাত হবে শা তাদেব_ 

একথা নিশ্চিত জানি, কাবণ এই মেয়েটির কাছ থেকে দৈববাণী শুনে 

আমার মতন পডছে সেই প্রান্তন বাণা 

য। ফৈবস আমায় বলেচিলেন। 

এখন "ভাপা আমাব জঙ্ধানে গাগ।০৩ পাবে 

ঞেয়ানকে বাশৃহবেব যেকোনো শক্তিশালীকে | 

হে পবদেশীবা, তোমবা যদি তোমাদেব দেশবাসিণা 

ভয়ঙ্কবী দেবীদেব আনুকুল্যে আমার পাশে দাডাতে 

বাজী হও, তা হলে এই শহবেখ জন্য তোমব! লাভ কববে 

এক মহান ভ্রাতা, শক্রবা মহ।সংকট। 

। হে অয়ুদিপটস, সতা/ই দযাব পান তুমি__ 

তমি আর তোমার মেণ্যবা। পার্থনা ছাড়া 

তুমি এ দেশেব ভ্রাতা শ্জেই যখন বলছ, 

তখন তোমা মঙ্গল চেয়ে আমি তোমায় কিছু বলত চাই। 

অয়। সহায় হও, হে কার্খণক) আমি সব কিছু কবব। 

খে । এখন প্রায়শ্চিত্ত করে! সেই দেবীদেব উদ্দেশে 

যাদেব দেবভূমি তুমি এসেই মাড়িয়েছ। 

অয়। কোন্ কৃত্যের পালনে? হে পবদেশী, আমায় বলো!। 

ধে!। প্রথম শু হাতে অঝোবঝরন-বর্ন! থেকে 
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পবিজ্ঞ জল নিয়ে এসে । 

অয়। পবিজ্র জল নিয়ে? 

খো। নিপুণ হাতে শিল্লিত পৃঞ্জাপাত্র আছে-_ 

তা্দেব কান! ও দুই হাতল সাজিয়ে তোলো। 

অয়। পল্পবে, না পশমে ? কীভাবে? 

খো। মেষশাবকেব সছ্ছাঁট! পশম গুচ্ছ নাও । 

অয়। আচ্ছা। তাবপর কোন্ ক্রিয়া করতে হবে ? 

খো। উষাসুধে দাড়িয়ে তপণ কবে! । 
অয়। যে পুজাপাত্রগুলিব কথ। বলছ, তাদেব থেকে ? 

খো। 1, তিনবার, কিন্তু শেষ পাত্রটি উপুড় কবে ঢালতে হবে । 

অযন। কীদিয়ে ভব্ব, তাও বলে । 

খো। জলে, মধুতে, কিন্ত মদে নয়। 

অয়। প্রাঁয়াসঙ্কুল মাটি যখন এ সব টেনে নেবে? 

খো। ছুহাতে তিনবাব নটি জলপাই পল্পন 

ছড়াতে ছড়াতে এমনিভাবে প্রার্থনা! কৰো । 

অয়। কীভাবে? আমি শুনতে চাই। 'এট। বড দবকাঁবী। 

খো। আমব! তাদেব "প্রসম্নমন1” ব'লে ডাকি। 

তাই তাব! যেন প্রপন্ন হৃদয়ে প্রার্থাকে গণ কবে বক্ষা কবেশ-_ 

এমনিভাবে তুমি বা তোমার হয়ে যে কেউ প্রার্থনা ককক 

লিচু গলায়, চন্ডা গলায় পয়। 

তাবপব পেছনে না তাক্চিয়ে সবে আসবে । 

তমি যদি এসব কব, তা হলে তোমাব পাশে দাঙাতে 

আমার সাহস হয়; ন1| করলে তোমাকে শিয়ে মাম'স বড় ভয়। 

অয়। মায়েবা, এখাপকাব লৌকেবা কী বল ল শ্রনলে ভে? 

আস্তি। হা) শুনেছি । এখন বলো কী কবতে হবে । 

অয়। এসব আমাব পক্ষে সম্ভব নয়। 

স্মামার ছুটো| বাধামামি অপহায়, শামি ঘন্ধ। 

তোঁমর! একজনে গিয়ে এসব করো । 

'আমার বিশ্বাস, পবিত্র মনে প্রায়শ্চিত্তের কাজ কখলে 

হাজার লোকের কাজ একক্গনকে দিয়েই হতে পারে । 
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কিন্তু এট! তাড়াতাড়ি করো এবং আমায় একা ৫০০ 

ফেলে যেয়ো ন।। সহায় ও অন্তের সাহায্য ছাড়! 

এই শরীরটাকে নাড়াঁবার ক্ষমতা আমার নেই। 

ইস। আমি পৃজোয় যাচ্ছি, 
কিন্তু জায়গাটা! আমি কী ক'রে চিনব? 

খো। পরদেশিনী, এই কুঞ্জের পেছনে সে-জায়গা । তোমার যদি ৫০৫ 

কিছুর দরকার হয়, সেখানে পূজারী আছেন? তিনি সব ব'লে দেবেন । 
ইন। যাচ্ছি তাহলে। আন্তিগনে, তুমি এখানে বাবাকে দেখো) 

মা-বাবার জন্ত কষ্ট হলে তা স্বীকার করা কর্তব্য। 

কম্মস 

খো। দীর্ঘদিন নিদ্রিত ছুঃখকে জাগানো নিষ্ঠব কাজ) ৫১০ 

তবু জানতে চাই। 

অয়। কী? 

খো। নিষ্টৰ বিপাক যাব সঙ্গে লড়েছ, 

যাঁর প্রতিকার যেলে নি। 

অয়। যে লজ্জায় হুগেছি তাকে ৫১৫ 

আতিগোব নামে নিরাববণ কোবে না। 

খো। ত্তোমাব কাহিনী ইতস্তত ছড়িয়েছে এবং তাতে 

অনেক রউ ছড়ানো হয়েছে । তাই আঙল সত্যটি শুনতে চাই। 
অয় । হায়! 

খেো। সামলে থাকে, আমাব অনুবোধ। 

অয়। হায় হায়। 

খো। আমর! তোমা সব কথ! শুনেছি ; তুমি আমাদেব উত্তব দাঁও। ৫২০ 

অয়। হে পরদেশীরা, আমি চরম হুঃখ ভূগেছি, 

ভুগেছি অনিচ্ছায় । দেবতা জানেন, 

তাতে আমার কোন হাত ছিল ন1। 

খো। কী ঘটেছিল? 

অয়। আমার সর্বনাশের জন্য শহরটি অজাস্তে ৫২৫ 
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অমঙ্গল বিবাঁছে অবৈধ বধূর সঙ্গে আমায় বেঁধেছিল। 
খোঁ। তমি কি, আমি যেমন শুনেছি, নিষিদ্ধ মিলনে 

তোমার মায়ের শয্যা কলঙ্কিত করেছিলে ? 

অয়। হায়! একথ শুনলেই মবতে বসি। 
দেখো, পবর্দেশী, এ ছুটি আমারই মেয়ে । ৫৩০ 

খো। বলছ কী? 

অয়। ছুই মেয়ে__ছুই অভিশাপ । 

খো। হে জেউস। 

অয়। যিনি আমাব মা, তারই প্রসববেদনায় জন্মাল এর! । 

খো। তা হলে এব! একই সঙ্গে তোমার সন্তান ও*** 

অয়। হ্বা, সস্তান ও ওদের পিতার বোঁন। ৫৩৫ 

খো। ছা হ্যা! 

অয়। ছ্যা! লজ্জাব অসণ্খা তবঙ্গ আবাব ছুটে আসছে। 

খো। তুমি ভুক্তভোগী । 

অয়। অকথ্য কষ্ট পেয়েছি । 

খে । পাপ কবেছ ব'লে। 

অয়। না, পাপ কবি নি। 

খে । করনিকীকারে? 

অয়। আমি দান পেয়েছিলাম। 

হায় ছুর্ভোগী আমি, শহবটিকে সাহায্য কবে ৫৪5 

যদি পুরস্কার না! নিতাম । 

খো। বেচারা, আরও বলব? তুমি খন করেছিলে? 

অয়। ওকা? আর কী জানতে চাও? 

খে। পিতাকে? 

অয়। ও হো চে! আবার আঘাত দিলে; নৃতন বাথ! উছলে দিলে। 

খো। তুমি মেরেছিলে? 

অয়। আমি মেরেছিলাম, কিন্তু তার কারণ ছিল ! ৫৪৫ 

খে । কী কারণ? 

অয়। অন্যায়ের শাস্তি দিতে । 

ধো। কীকরে? 
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অয়। বলছি তোমায়। যাদের মেরেছি, তারাই আগে 

আমায় মারত | ন্যায়ত নির্দোষ আমি অঙ্জান্তে মেরে বসেছি । 

খো। এ যে আইগেউশ-পুক্র আমাদের রাজ! থেসেউগ | 

তুমি তাঁকে ডেকেছিলে ; তাই তিনি আসছেন। ৫%০ 
( থেসেউস-এর প্রবেশ ) 

থেসেউস। অনেক মাগেই অুনকেব শুখে শুনেছিলাম 

রক্তে ভাসিয়ে তুমি তোমাব চোখ ছুটে। উপড়ে নিয়েছিলে। 

হেলাইয়স-পুত্র, আমি তোমায় চিনেছি। পথে আসতে 

যা শুনলাম, তাতে আমি এখন নিঃসংশয়। 

তোমার পোষাক ও দীন মুখখানি ৫৫৫ 

বলে দিচ্ছে, তমি কে । তোমাব ব্যথায় ব্যথিত হয়ে 

জিজ্ঞাসা কবতে চাই, হাঁয় অভাগ! অয়দিপউস, 

কী অন্নবোপ বাখতে চাও এই শহব বা! আমার কাছে 

তুমি ও তোমাৰ অভাগা সম্চারিণী? 
বলো। কোন্ ভয়ঙ্কব অপৃষ্টের কথা তুমি মামায় বলতে পারতে ৫৬০ 

য! শুনে আমি মুখ কিবিয়ে নিতাম ? 

আমি জানি, আমি নিজে তোমারই মতে। 

নির্ব।সনে পালিত হয়েছিলাম , কতবার একাকী আমি 

পরদেশে জীবনেব সংকট ও বিপদের সঙ্গে লড়েছিলাম১২। 

তাই তোমার মতে। পবদেশীকে ৫৬৫ 

সাহায্য না কবে কখনও ছেড়ে যাব না। 

মামি জানি, আমিও মানু এবং আগামী কাল 

অদৃষ্টের দানে তোমার চেয়ে আমি বেশি পাব না । 
অয়। হে থেসেউস, তোমার মি'তভাষণে যে উদারত। 

প্রকাশ পেয়েছে, তাতে সংক্ষেপে বললেই চলবে, ৫৭০ 

তুমি ঠিকই বলেছ আমি কে, 
কোন্ পিতার পুত্র আমি, কোন্ দেশেরই ব! মাহুষ। 
তাই আমার ইচ্ছ! ছাঁড়া বলবার আর কিছু বাঁকি 

থাকছে না এবং আমার য! বলবার তা! বলেই শেষ করব। 
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থে। তা হলে বলো যাতে জানতে পারি! 

অয়। আমি এসেছি আমার এই ছুঃখদীর্ণ দেহটাকে 

তোমায় দান করতে । দেহটা! দেখতে অশোভন, 

কিন্তু এর থেকে যে লাভ পাবে, তা কান্তির চেয়ে মূল্যবান। 
থে। কী লাভের কথ! তুমি দাবি করছ? 

অয়। টিক সময়ে বুঝতে পারবে, এখন নয়। 
থে। কথন সেই লাভ প্রকাশ পাবে? 

অয়। আমার মৃত্যুর পর, তৃমি যখন আমায় সমাধি দেবে। 

থে। তুমি শুধু চাইছ জীবনের অস্থিম দান। আগে কী ঘটবে 
তা ভুলে যাচ্ছ, তাকে আমল দিচ্ছ না| 

অয়। অস্থিম লাভেই আমার সব মিলবে । 

থে। কিন্ত যে অনুগ্রহ চাইছ তা তে। সামান্ত। 

অয়। তবুবুঝে নাও, পরিণাম কিন্তু সামান্য নয়। 

থে। তুমি কি তোমার ছেলেদের ও আমার মধো বিবাদের কথ! বলছ ? 

অয়। রাজা, তার! চাইবে আমায় থেবাইয়ে ফিরিয়ে নিতে। 

থে। রাজীই বাহবে না| কেন? নিরবান তোমায় মানায় ন|। 

অয়। না, আমি যখন বাজী হয়েছিলাম, তখন বাধা দিল ওরা । 

থে। হে নিরোধ, দুঃখের কিনে মেজাজ শোভা পায় ন! | 

অয়। শোনার পরে তুমি বকবে 7; আগে বলতে দাও। 

থে। তাহলে বলো। না জেনে আমার কিছু বল! উচিত নয়। 

অয়। হে থেসেউস, দুর্যোগেব পর দুর্যোগ আমার মাথার 

উপর দিয়ে গেছে। 

থে। তুমি কি তোমার বংশের প্রাচীন কাহিনী বলবে? 

অয । ন!, সে কাহিনী তে! হেল্লাস-এর প্রান্ত থেকে প্রান্তে ছড়াণে।। 

থে। এর উপর আর কি ছুঃখ হতে পারে যা মানুষের সকল দুঃখের চরম? 

অয়। হা, তেমনি ছুঃখ আমার! আমাৰ ছেলেরা আমায় 

দেশ থেকে ভাড়িয়েছে এবং নিজে পিতৃহস্ত! বালে 

আমি কখনও ফিরতে পারি না। 

থে। বাইরে তোমাকে বাস করতে হলে ওরা কেন ডেকে পাঠাবে? 
অয়। দৈবকণের তাক্ড়ায়। 

৫৭£ 

৫৮০ 

৫৮৫ 

৫৯৩ 

৫৯৫ 

৩৩৪৩ 
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থে। দৈববাণী শুনে কোন্ শান্তির ভয়ে? 

অয়। এই দেশের মাটিতে দৈববিহিত পরাজয়ের । ৬০৫ 
থে। তাদের ও আমার মধ্যে তিক্ত জাগবে কী ক'রে? 

অয়। আইগেউস-এর হে প্রিয়তম পুর, 

জবা ও মুত্যুর পরপারে আছে শুধু দেবতাবাই-_ 
সর্বনিয়ন্ত। মহাকাল আর সমস্ত কিছুই বিনষ্ট কবে। 

ক্ষয়িফ্ত মাটির শি, ক্ষয়িষু। দেহের বল; ৬১০ 

বিশ্বাপ মবে, জন্ম নেয় অবিশ্বাস; 

বন্ধুতে বন্ধুতে শহবে শহবে 

মৈত্রী অচঞ্চল থাকে ন1। 

আজই হোক আব কদিন পরেই হোক, 
মধু হয় তিভ আবার তিক্ত হয় মধুব। ৬১৫ 

তোমার পক্ষে যদি ও 'এখন থেবাইয়ের "আকাশ নিমল, 

তবুও বহুব্ধপী মহ।কাল চলচ্চে চলতে 

জন্ম দেবেন অসংখ্য দিন, অসংখ্য বাত। 

আসবে একদিন যখন থেবীয়েবা তৃচ্ছ ব্যাপাব শিয়ে 

এখনকাব মৈআীব বন্ধন বর্শাব আঘ|তে ছিন্ন কববে। ৬২৪ 

তখন স্পু, সমাহিত, শীতল আমাব শব 

পান কবে তাদের উষ্ণ বু, 

যদি জেউস জেটসই হন, যাদ জেউস-পুত্র ফৈবস হণ সত্যবাদী 

কিন্ত চাই না আমি গ্রপ্ত কথা ভাঙতে 

আমায় থামতে দাও এখানে । এটুকুই শুধু চাই, ৬২৫ 

তুমি কথ বাখবে। তা হ'লে তুমি কখনও বলতে পাববে না, 

তুমি অয়ঙ্দিপউ সকে তোমা দেশে মিছেই আতিথ্য দিয়েছ, 

অবশ্ঠ যদি দেবতারা আমায় প্রতারিত না করেন। 

খো। হছে রাজ।, শ্রঞ্চ থেকেই মনে হচ্ছে, 

পোকটি এই দেশে উদ্দেশে যা কিছু বলেছে 

ত কাজে পরিণত কগতে পারবে । ৬৩০ 

থে। এমন লোকের বন্ধুত্ব কে প্রত্যাখ্যান করবে? 

আমাদের দুই শহবের মধ্যে মিত্রের জন্য 



অয় 

থে। 

অয় 

পে। 

অম্ 

থে। 

থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

মিত্রের দ্বার সর্বদ উন্মুক্ত । তা ছাঁডা 
দেবীদেব কাছে প্রার্থী হয়ে ও এসেছে 
এবং দেশেব জন্য আমাব জন্য কম উপহাব "মানে নি। 

এ সবেব মযাদা বক্ষার্থে আমি তার দান প্রত্যাখ্যান না ক'বে 

এই দেশে তাকে নাগবিকের মতো বাসেব র্পিকাব দিচ্ছি । 

যদি সানন্দে এখানে থাঁকতে চাষ, ওকে বক্ষার দায়িত 

তোম'র উপব দিলাম । কি, ময়দিপউপ, তুমি যি 'আমাব সঙ্গে 

যেতে চাঁও, তা হলেও মম মিব'জী। এই দুষেব মধ্যে একট! 

তমিই বেছে না9। তোমাব ঘা পছন্দ আমাবও তাই । 

। তে জেটস, এমন লোকেব প্রতি তোমাব দাক্ষিণয যেন থাক । 

তাহলে কীকববে? আমার প্রামাদে যাতিব? 

। যদি বাঁধা নাথাকত , কিন্ধ এখাণনই যে খাকাব কথ! | 

এখানে তৃমি কী করবে? মামি তোমা লা বলব ন]। 

। 'মামায় যাবা তাডিয়েছে) মামি তাদের পবাজয় ঘটাব। 

তুমি হয় তো বল তোমাব উপস্থিতি ঠ মহান লাভেব কথা? 

অয়। হা, যদি তুমি কথা বাখ। 

পে। এই লোক থেকে তামার ভয নেই । শামি প্রতাবণ! কবব ন। 

অয়। অনিভব ভেবে তোম'কে দিয়ে শপথ কবাব না। 

থে। 

অয় 

থে। 
আয়ু 

থে। 

অয় 

ধে। 

অয় 

পে। 

আমাব কথাব চেয়ে বেশি কাজ শপথে হবে না। 

। ভুমি কী কববে? 

তোমার ভয়ট! কিসের? 

| ওখা আসবে। 

এব তোমায় বক্ষা করনে? 

| কিন্তু চে গেলে -* 

আমি কী কবব তোমায় শেখাতে হবে না! 

| ভয় পা কবে পাবছি না । 

আমার বুকে ভয় নেই । 

অয় | জান না কত নাশাসয়েছচ ওরা। 

থে। আমি এইটুকু জানি আমাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

কেউ তোমার এখান পেকে জোর করে সবাতে পারবে ন। 

৬৩৫ 

৬৪০ 

৬৪৫ 

৬৩ 

৬৫: 
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নানা রকম শাঁসপানি তে। রাগের মাথায় 

আক্ফালন মাত্র। কিন্ত বিবেক যখন ফেরে, 

শাসানি তখন ফাক! আওয়াজ । 

যে-সব লোক তোমায় ফিরিয়ে নেবার জন্য 

নানা রকম ভয়ঙ্কর কথখ। শোনাতে সাহস করেছে, 

আমি জানি তাদের পেরোতে হবে বিস্তীর্ণ এক অনাব্য সাগর । 

সাহস সঞ্চয় করে । আমার রক্ষার কথা তে! তুচ্ছ, 

ফৈবস যখন তোমায় এখানে পাঠিয়েছেন, 

আমি তোমার কাছে না থাকলেও বেশ জানি 

আমার নাম যে কোনো! অনিষ্ট থেকে তোমায় রক্ষা করবে । 

থে--১৪ 

খোরপ- দ্বিতীয় গাথ। 

প্রথম স্তবক 

ও হে পবদেশী, আসিয়াছ সু-তরঙ্গ দেশে 

পৃথিবীর কাস্ততম নিকেতন এই 
শ্বেত কলোনসে। 

হেথায় নিবাসী বুলবুল 

শ্টামবনতূ মিচ্ছায়ে 

কলতানে গাহে গাশ। 

হেখ। দ্রাক্ষাবর্ণ আইভির মাঝে 

গুচ্ছ গুচ্ছ ফলভরা লরেল-আড়ালে 

বাজে গুধ দেব-কুঞ্জ। 

নাহি পশে রবির কিরণ 

নাহি বহে ঝঞ্চাবাত, 

হেখা নিত্য কেলিরত দিওমনুসস 

ভ্রমে সাথে লয়ে ধাত্রী-পরীগণে । 

১৪৫ 

৬৬৬ 

৬৬৫ 

৬৭৪ 

৬৭৫ 



১৪৬ গ্বেবীয় নাটকগুচ্ছ 

প্রথম প্রতিস্তবক 

দিব্য শিশিরপাতে 

প্রভাঁতে প্রভাতে 

নিত্য ফোটে নাপিস 

স্তবকে স্তবকে-__ 

শক্তিমতী যমলদেবীব প্রাচীন কিরীট১৩। 

নিত্য মুকুলিত ক্রোকাস সোনালী বিভায়। 

তন্ত্রাহীন কেফিসস১৪ __শিঝর 

নিঃকোতা নহেকো৷ কখনো! 

অবিলঘ্থে শস্তেব ফলনে 

নিতা দিনে দিনে নির্মল প্রবাহে 

বহে সে স্ুস্তনী ভূমি-সমতলে। 

কলাদেবী-নৃত্যসঙ্গীদল এই ভূমি প্রিয় চোখে হেরে, 
হেরে স্বর্ণরশ্মি আফদিতে ১৫। 

দ্বিতীয় স্তবক 

আঙিয়ায় শুনি নাই 
কিংবা পেলপস-এব দোরীয় মহাদ্বীপে ১৬ 

হেন তরু জন্বিয়াছে কু__ 

অজেয়, স্বয়ংভূত, 
মহাত্রাস শক্রব বর্শাব, 

আমাদেব দেশে 

প্রচুর বৃদ্ধি যার__ 
শিশুর পোষক ধুলরপল্লব জলপাইতরু১৭। 

হাতের আঘাতে 

কর না ভাঙিতে পারে এরে 

বৃদ্ধ ব! তরুণ, 

নিত্য জাগরূক জেউস 

শীলাক্ষী আথেনা যারে করে নিরীক্ষণ । 

৬৮৫ 

৬৯০ 

৬৯৫ 

৭9৩ 
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দ্বিতীয় প্রতিত্তবক 

মাতৃরূপ|] নগরীর তরে 

গাহিব আরেক মহতী স্তুতি | 

এ নগরী মহান দেবের দান, 

এ দেশের মহা অহংকার । 

অশ্বশাস্দে স্থনিপুণ, সতুরঙ্গ, সমুদ্রে সুদক্ষ নগরী । 

হে ক্রনস-তনয়, রাজ! পসাইদোন,১৮ 

তুমি তারে করেছ মহীয়সী ৷ 

পথচারা অশ্বসুখে তুমিই প্রথম 
বেধেছিলে রোধর্ক খলীন; 

স্থপটু হাতের মাঝে সুগঠিত দ্রাড় 
ছন্দে ছন্দে নেচে চলে 

তরঙ্গে তরঙ্গে; 

পিছু ধায় অর্ধশত নেরেইস-কুমারী | 

দ্বিতীয় বৃত্তান্ত 

আন্তি। উচ্চপ্রশংসা-নন্দিত হে দেশরতু, 

তোমার গৌরব কাজে রূপায়িত হবাব সময় এসেছে। 

অয়। মা, নৃতন কিছু ঘটল? 
আমন্তি। হা! পিতা। বক্ষীপরিবৃত ক্রেয়োন এদিকে আসছে । 

অয়। হে বুদ বন্ধুগণ, আমার নিরাপতর 

তোমাদের হাতে । দেখি কীকর। 

খে!। তয় পেয়ো না। অব ঠিক আছে। আমি বৃদ্ধ হলেও 
দেশের শক্তি কিন্তু বুড়িয়ে যায় শি। 

(রক্ষীসহ ক্রেয়োন-এর প্রবেশ ) 
ক্রেয়োন। হে সন্ত্রস্ত দেশবাসিগণ, 

আমার আগমনে তোমাদের চোখে-মুখে 

. এক নৃতন আতঙ্কের ছায়া দেখ! যাচ্ছে। 

১৪৭ 

৭১৬ 

৭১৫ 

ণ৫ 

৭২৫ 

৭৩৯ 
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আমায় ভয় কোরো না, আমায় রূঢ় কথ! বোলো না; 

জোর জবরদস্তি ক'রে কিছু করতে আমি আসি নি। 

আমি যে বৃদ্ধ; আমি জানি এমন শক্তিশালী শহরে 

এসেছি হেল্লাসে যার জোড়া নেই। 

এই বয়সে আমায় আসতে হয়েছে এই লোকটাকে ৭৩৫ 

বুঝিয়ে স্থঝিয়ে কাদ্মস-দেশে ফিরিয়ে নিতে । 
একজনের দূত হয়ে নয়, সার! শহরের হুকুমে 

এসেছি। সকল শহরবাসীব চাইতে 
পারিবারিক সম্পর্কে এর দুঃখের ভার আমাকে নিতে হয়েছিল । 

হে অন্ুখী অয়দিপউস, আমার কথা শুনে ৭৪০ 
ঘরে ফিরে চলো! । থেবীয় সকলে, বিশেষ ক'রে আমি, 

তোমাকে ভাকছি অকাবণে নয়। 

সকল মান্থষের মধ্যে আমি যদি সেবা শয়তান না হই, 
তা হলে তুমি জেনে।, বৃদ্ধ, সবার আগে আমিই তোমার ব্যথাব ব্যথী । 

তোমায় দেখছি অসহায়, নির্বাসিত, ৭8৫ 

নিত্য পথচারী, ভিক্ষাজীবী, একনির্ভর । 

কখনও ভাবিশি এ অভাগা! মেয়েটি 
এমন চরম দুঃখে পড়েছে দেখতে হবে-__- 

দারুণ অভাবের মধ্যে দিনে পর দিন 

সে তোমার অন্ধ জীবনের সেবা করছে ৭৫৪ 

তরুণী, অনুচা, 

যে কোঁনে। অসদভিলাসীর অসহায় বলি। 

ধিক আমায়! আমি কি তুলি নি নিষ্টর ভৎপন। 

তোমার বিরুদ্ধে, অ।মার বিরুদ্ধে, সমস্ত পরিবারের বিরুদ্ধে? 

কিন্ধ যা সকলে জেনেছে তা লুকিয়ে রাখা যায় ন!। ৭৫৫ 
গৃহদেবতাদ্দের দোহাই ! হে অয়দিপউস, শোনে! কথা 
ঢাকো এ লজ্জ!। শহরে ও পৈতৃক গৃহে ফিরে যেতে 

রাজী হও। রুতঙ্ঞচিত্তে এই শহর থেকে বিদায় নাও-- 
এটাই সমীচীন । তোমার পেবায় দেশের দাবি আগে, 

কারণ একদিন দেশই তোমায় পালন করেছিল । ৭৬৬ 
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অয়। ওহে ছুংসাহসী! নুযুক্তির ভান করে 

তুমি জটিল চাতুরী খাটাচ্ছ। 
কী করবার চেষ্টা করছ? কেন তুমি আবার আমায় 

সেই জালে টানতে চাইছ যেখানে চরম ছুঃখ আমার অপেক্ষায় আছে? 

আগে যখন ত্বকৃত পাপের লজ্জায় ভেঙে পড়ে ৭৬৫ 

আমি মনেপ্রাণে নির্বাসন চেয়েছিলাম, 

তখন তুমি প্রার্থীকে সে অনুগ্রহ করতে চাঁও নি; 

কিন্তু রাগ পড়ে গেলে 

ঘরে থেকেই যখন স্বস্তি পেলাম, 

তখন তুমি ঘর থেকে, দেশ থেকে আমায় বাইরে ঠেলে দিলে । ৭৭০ 

তখন কোনো! দিক থেকেই তোমার কাছে কোনো মূল্য রইল না 
আত্মীয়তার । 

কিন্ত এখন যেই দেখেছ এই দয়ালু শহর 
ও তার অধিবাপীরা আমায় আশ্রয় দিয়েছে, অমনি তুমি 
মিট কথার আড়ালে দ্বণ! ঢেকে আবার আমায় টেনে নিতে চাইছ। 

আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার ভালবাসায় আমার কী তৃপ্তি? ৭৭৫ 

যদি কেউ তোমার প্রয়োজনের সময় 

কিছু না দিতে চায় না করতে চায় সাহায্য 

পরে তোমার ইচ্ছাপূরণে তৃপ্তি পাবার পর সে এসে 
যদি অনুগ্রহ দিতে চায়, তথন দে অনুগ্রহে আর অনুগ্রহ থাকে ন।) 

তখন সেই পাওয়ার আনন্দের মধ্যেও কি আর কোনো মূল্য থাকে ৭৮০ 
কথায় অমৃত, কাজে ।বষ-_ 

এমন দান তুমি আমায় দিতে চাঁইছ 
এরাও জানুক তোমার সেই মতলব-_ 

তুমি আমায় নিতে এসেছ, ঘরে নিতে নয়, 

সীমার বাইরে আমায় বাস্ত দিতে, ৭৮৫ 

যাতে এ দেশের বৈরিত। এড়িয়ে তোমার শহর অক্ষত থাকে। 

পাবে ন! এটা, পাবে শুধু এইটুকু-_ 

আমার প্রতিহিংস্থ আত্মা চিরকাল তোমার দেশ জুড়ে থাকবো? 

আর আমার ছেলের! পাবে 
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আমার রাজ্যের সেই অংশ মৃত্যুর জন্ত যা! পর্যাপ্ত। 

থেবাইয়ের অনৃষ্ট আমি কি তোমার চাইতে ভাল বুঝি না? 

অনেক ভাল বুঝি, কারণ আমার উপদেষ্টা অনেক জ্ঞানী__ 

ফৈবস ও তার পিতা হ্বয়ং জেউস। 

প্রতারণায় ভরা শানিত মুখ নিয়ে 

তুমি এখানে এসেছ , তোমাব বাগ্মিতায় 

ঘটবে মঙ্গলের চাইতে অনেক বেশি অমঙ্গল। 
আমি জানি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে ন1। 

তুমি যাও, আমায় এখানে বাস করতে দাও । কষ্ট এড়িয়ে 

যদি নাও থাকতে পাবি, অন্তত খুশি মনে থাকব । 

ক্রে। তুমি যা বলছ, তাতে কে বেশি তৃগবে ? 

তোমার অভাবে আমি, না, আপন ইচ্ছায় টিকে থেকে তুমি? 

অয়। তৃমি যদি আমায় ও আমার বন্ধুদ্বে 

বাঁজী করতে না পাব, তাতেই আমি স্থুখী হব। 
ক্রে। হে হতভাগ্য, এতদিনেও, মনে হচ্ছে, তৃমি বুঝলে ন! ; 

বুড়ে। বয়সেও তোমার লঙ্জাকে বুকে ক'রে রেখেছ! 

অয়। কথায় তুমি ওস্তাদ। যে কোনে! অবস্থায় 

বন্তৃতা করতে পাবে, এমন আচ্ছা লোক আমার জান! নেই। 

ক্রে। বাচালতা ও প্রাসঙ্গিক মিতভাষণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 

অয়। প্রাসঙ্গিক মিততাষণে তুমি বুঝি দক্ষ 
ক্রে। না, অন্তত তোমায় মতে। অবুঝের কাছে নয়। 

অয়। দুর হও। বন্ধুদ্র হয়েও বলছি £ এখানেই আমার 

বিধিবিহিত বাসস্থল। তুমি আমার উপর গোয়েন্দার নজর রেখো! না। 

ক্রে। এইসব লোককে আমি সাক্ষী রাখছি, তোমায় নয়। ওরাই জানে 

৭৯৪ 

৭৯৫ 

৮৪০৫ 

৮১৪ 

কী উত্তর দিয়েছ তোমাব শুভাকাজ্ীদেব। যদি কখনও তোমায় ধরি... 
অয়। আমার বন্ধুরা এখানে থাকতে কে আমায় জোর ক'রে ধরবে ? 

ক্রে। না ধরেই বলছি তোমাকে এর জন্য ভুগতে হুবে। 

অয়। তোমার শাসানি ফলাবার জন্য কী কবেছ ? 

ক্রে। আমি এর মধ্যেই লোক পাঠিয়েছি তোমার এক মেয়েকে 
ধরতে । অন্তটাকেও শিগ.গির ধ'রে শিচ্ছি। 

৮৮১৫ 
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অয়। হায় হায়! 

ক্রে। তোমাকে এক্ষুনি আরও হায় হায় করতে হবে। 

অয়। আমার মেয়ে কি তোমার হাতে ? 

ক্রে। অবিলম্বে অন্তটিও আমার হাতে আনবে । 

অয়। হে বন্ধুগণ, তোমরা কী করবে? ত্যাগ করবে আমায়? 

তোমব। কি এই অধামিককে দেশ থেকে তাড়াবে ন1। 
খো। পরদেশী, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। 

এখন ব। আগে যা করেছ, সবই অন্যায় । 

ক্রে। ( রক্ষীদের প্রতি ) মেয়েটি স্বেচ্ছায় না গেলে 

জোর কবে গ্রেপ্তার করবার এই তো সময় । 

'আন্তি। হায়রে অভাগিনী আমি! কোথায় পালাই ? 

দেবতা কিংবা মানুষকে আমায় রক্ষ! করবে? 

খো। (ক্রেয়োন-এর প্রতি ) কী করছ, পরদেশী? 

ক্রে। একে আমিম্পর্শ কবব না; ও কিস্ক আমার। 

অয়। হে প্রবীণ দেশবাসীর ! 

খে! । হে পরদেশী, অন্যায় করছ তুমি । 

ক্রে। ন্যায় করছি। 

খো। কীকরেন্যায়? 

ক্রে। আমার যাবা, তাদেব নিয়ে যাচ্ছি। 

( আস্তিগনেকে ধ'রে বসলেন) 

অয়। হায় আথেনাই ! 
খো। কী করছ, পরদেশী? ওকে ছাড়বে না? 

এক্ষুনি বলের যাচাই হবে । 

ক্রে। সরে যাও! 

খধো। যতক্ষণ ধ'রে আছ, ততক্ষণ ন1। 

ক্রে। আমার ক্ষতি করলে থেবাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। 

অয়। ঠিক এই কথা কি আগে বলিনি? 
খো। ছেড়েদাও মেয়েটাকে | 

ক্রে। অনপ্িকার হুকুম চালিও ন!। 

খো। ছাড়ো বলছি। 

১৫১ 

৮২০ 

০২৫ 

৮৩৫ 
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আমি বলছি দূর হও । 

রক্ষা করো, রক্ষা কবো, দেশবাসীব! 

শহর, আমার শহর ভুলুমে পড়েছে, 
বক্ষ! করো আমায় । 

আস্তি। বন্ধুগণ! হায়রে কষ্ট। ওরা আমায় টেনে নিয়ে গেল। 

অয়। ওগো মা, কোথায় তুমি? 

আস্তি। জোর ক'রে ওর! আমায় ধবে নিয়ে যাচ্ছে । 

অয়। মাগো, তোমার হাত দাও। 

আস্তি। অসহায় অস্হায় আমি। 

ক্রে। ( বক্ষীদের প্রতি) একে নিয়ে যাও। 

অয়। হায়রে অনৃষ্ট । 

( বক্ষীদল আন্তিগনেকে নিষে গেল ) 

ক্রে। এ দুই অদ্ধেব যষ্ট নিয়ে আব তুমি পথে চলবে না। 
যখন তুমি ক্ষতি কবতেই চাও তোমাৰ দেশ 

ও বন্ধুদের, যাছগের আদেশ রাজ! হয়েও আমি পালন কবছি, 

তখন ক্ষতি করো তাদেব। কিন্ধ আমি জানি কাল পূর্ণ হলে 

তুমি বুঝবে- আ'ীতে যেমন এখনও তেমনি 

নিজেব কোনে। মঙ্গল সাধন কব নি, কাবণ বন্ধুদেব কথা ন! গুনে 

তোমার জীবন-বিধানো ক্রোধে সব সময় তুমি আত্মহাবা । 

খধো। 

ক্রে। 

খো। এই ছুই মেয়েকেছেড়ে না দিলে, আমি তোমায় যেন্ত দেব না। 

ক্র 

থামে, থামো, পরদেশী । 

খবরদার । গায়ে হাত দিও না। 

ত| হলে আবও বেশি শুষ্ক দিতে হবে থেবাইকে। 

আমি এ ছুটে! ছাড! আরও নেব। 

খো। 

ত্র | 

খো। 

করে । 

অয়। 

ক্রে। 

কাকে নেবে? 

এঁ লোকটাকে 

লম্বা! লম্বা! কথা বলছ। 

এখনই করন। এ দেশের বাজা বুঝি আমায় বাধা দেবে? 

নির্লচ্ছ কোথাকার । গায়ে হাত দেবে নাকি? 

চুপ! 

৮৪৩ 

৮৫৩ 

৮৫৫ 

৮৬০ 
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অয়। আর এক অভিশ(পের উচ্চারণে এখানকার দেবীর 

যেন আমার কণ্ঠকে স্তম্ভিত না করেন। ৮৬৫ 

ওরে শয়তান! অনেকদিন চোখ-হাঁর। আমার কাছ থেকে 

তুমি ছিনিয়ে নিয়েছ আমার অঙহায় নয়নতারা | 

তাই সর্বদর্শা স্ধদেব যেন তোমায় ও তোমার জাতিকে দেন 

এমন জীবন যাঁতে অন্ধ তমপায় তোমার বার্ধক্যের দিনগুলি 

আমার মতন অতিবাহিত হয়। ৮৭০ 
ক্রে। ওহে দেশবাসীরা ! দেখো, দেখে] । 

অয়। ওরা দেখছে আমাকে তোমাকে, বুঝে শিচ্ছে 

আমি তোমার কাছে ঘ! থেয়ে শুধু মুখেই প্রতিরোধ করছি । 

ক্রে। সামলাব না আমার রাগ। যদ্দিও এক 

এবং বার্ধক্যে মন্থর তবুও জোর ক'রেই ওকে শেব। ৮৭৫ 

অয়। হায় কষ্ট! 

খো। ছৃঃসাহসী ! তুমি কি ভাবছ তুমি ওট। করতে পারবে? 

ক্রে। পারব নাকি? 

খো। তাহলে আথেনাইকে শহর বলেই মনে করব ন1। 

ক্রে। ন্যাঁয় যুদ্ধে দুর্বল সবলকে পরাজিত করে। ৮৮৩ 

অয়। শুনছ কী বলছে? 

খো। করতে কখনও পারবেনা-জেউস আমার সাক্ষী । 

ক্রে। জেউস জানেন, জান ন1 তুমি । 

খো। কীম্প্বা। 

ক্রে। ম্পর্[ বটে। কিন্ত তোমায় সইতে হবে। 
খো। হে লোকেরা! ওহে প্রধানের । 

এসো, এপে। শিগগির ৮৮৫ 

ওর যে সীমাস্ত পেরোচ্ছে। 

( থেসেউস-এর প্রবেশ ) 

থেসেউস। হল্লা কিসের? ব্যাপার কী? কলোনস-এর অধীশ্ব 

সমুদ্র-দেবতার উদ্দেশ্টে বেদিতে বলি দিচ্ছিলাম বৃষ । 

কিসের ভয়ে তোমরা বাধা দিলে আমার কৃত্যে ? বলো, জানতে চাই 

কিসের জন্য আমাকে হস্তদস্ত হয়ে এখ।নে ছুটে আসতে হল। ৮৯০ 
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অয়। হে বন্ধু, আমি তোমার কণ্ঠম্বরে চিনেছি। 

এই লোকটার হাতে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। 
থে। কীকষ্? কে দিয়েছে, বলেো। 

অয়। এক্রেয়োন। দেখছনা? আমার সবে-ধন 

মেয়ে দুটোকে কেড়ে নিয়েছে। 

থে। বলছ কী? 

অয়। আমার উপর অত্যাচারের কথ! শুনেছ । 

থে। (অন্চরদেব প্রতি) তোমাদেব একজন তাড়াতাড়ি বেদির কাছে 

গিয়ে হুকুম করুক সকলে যজ্ঞ ছেডে 
যেখানে বণিকদেব যাতায়াতের দুই পথ মিলেছে 

ঘোড়া নিয়ে ব! ন| নিয়ে সেখানে যেন দ্রুত ছুটে যায়। 

মেয়ে ছুটে! যদি বেবিয়ে যায়, তাহলে এই পবর্গেশীব কাছে 

আমি পবাজিত ব'লে হান্তাম্পদ হব। 

তাড়াতাড়ি যাও বলছি। (ক্রেয়োন-এব দিকে) রাগের প্ররোচনায় 

আমি যদ্দি ওকে উচিত শাস্তি দিতাম, 

ত1 হলে অনাহত হয়ে ও আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত না। 

কিন্ত যে আইন সে হাতে নিয়ে এসেছে 

শুধু সেই আইনেই সে শান্তি পাবে। 

( ক্রেয়োন-এর প্রতি ) 

তুমি যতক্ষণ দুই মেয়েকে এখানে আমাব চোঁধেব সামনে 

এনে হাজিব না কবছ, এ দেশ থেকে তমি যেতে পাববে ন|। 

এ কাজ কবে তুমি আমায় অসম্দান কবেছ, 

অসম্মান কবেছ তোমার জাতিকে, তে'মাব দেশকে । 

তুমি এমন শহবে এসেছ যে শহর ন্যায়নিষ্ট, 
আইন ছাড়া কিছুই মঞ্তুব করে ন|। 

'তবু এ দেশেব অধিকার ক্ষুপ্র করে হান! দিয়ে 

যাকে তাকে ধরছ, জববদখল লুন করছ । 

তুমি কি ভাবছ যে, এ-শহরে মান্য নেই, 

আছে শুধু ক্রীতদাস আর আমি একট। ফালতু ? 

খেবাই নিশ্চয় তোমাকে এই-নীচত! শেখায় নি 

৮৯৫ 

৯১৩ 

৯১৫ 
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অধাগ্রিকের পালন থেবাইয়ের মনঃপৃত নয়। ৯২৯ 
খেবাইও তোমার প্রশংসা করবে ন! যদি সে শোনে 

যে, তুমি অসহায় প্রার্থদের লুঠ করে নিয়ে 
আমায় এবং দেবতাদের আঘাত করছ। 

সের! দাবি নিয়েও 

আমি যদি তোমার দেশে প্রবেশ করতাম, ৯২৫ 

তাহলে শাসকের*তিনি যেই হোন না কেন__ 

অন্থমতি না নিয়ে কিছুই কেড়ে লুঠে নিতাম না) কেনন! জানি 

অধিবাসীদের সঙ্গে পরদেশীর আচরণ কী রকম হওয়া! উচিত । 

অন্থচিত লজ্জ! দিচ্ছ তুমি শহরকে-_ 
তোমার শহরকে । দীর্ঘকাল তোমায় বৃদ্ধ ক'রে তুলেছে বটে, ৯৩৩ 

কিন্তু তোমায় বিবেকহীন ক'রে রেখেছে । 

বলেছি, আবার বলছি, 

এক্ষুনি এখানে নিয়ে এসো ওই ছুই মেয়েকে, 

যদি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁধ্য হয়ে 

পরদেশীর মতে। এ দেশে থাকতে না চাও । ৯৩৫ 

মুখে যা বলছি, মনেরও সেই কথা । 
খো। হে পরদেশী, তৃমি কি বুঝেছ কোথায় পৌচেছ? 

জাতিগ্রণে তুমি ন্যায়ী, কাজে কিন্তু অসৎ বলে ধরা পড়েছ । 

ক্রে। হে আইগেউস-পুত্র, এই শহর পুরুষহীন 
ও অবিবেকী ধ'রে নিয়ে, তুমি যেমন বলছ, ৯৪ 

আমি এ কাজ করি শি। কিন্তু আমি জানতৃম না 

যে এই দেশের লোকের! আমার আত্মীয়দের নিয়ে 

এতটা! উৎসাহী হয়ে উঠবে যে তার! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

তাদের পোষণ করবে । জানতুম না যে এরা এমন মান্ষকে 

আশ্রয় দেবে--যে পিতৃহস্ত।, অভিশপ্ত এবং অপবিত্র বিবাহে ৯৪৫ 

মাতায় উপগত ব'লে প্রমাণিত । 

আমার ধারণ! ছিল এখানকার আরেস-পর্বত১৯ 

তার ন্যায়বিচারে এমন হ1-ঘরেদের 

এই শহরে বাস করতে দেবে না । 
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এই ভরসায় আমি আমাব শিকার ধরেছিলাম ৯৫০ 

আমি এসব করতাম না যদি সে তিক্ত অভিশাপ 

উচ্চারণ না! করত আমার ও আমার জাতিব বিরুদ্ধে । 

এতে আহত হয়ে গ্রতিশোধ নেওয়া সমীচীন মনে করেছি। 

জরায়ও জলে ক্রোধ, মৃত্যুতেই পায় নির্বাণ ; 

মৃতকে স্পর্শ করে না কোনে! জাল! । ৯৫৫ 

এরপর তোমার যা! ইচ্ছে কবতে পার। 

আমাব দাবি যথার্থ হলেও এক! ব'লে 

আমি তুর্বল। তবু তুমি যা করবে 

আমি বৃদ্ধ হয়েও তাঁব প্রতিবাদ কবব। 

অয়। ওরে নির্ণজ্ঞ ্পর্ধা। মনে করছ, কাকে তোমাঁব এই ভৎসনা ৯৬০ 

অপমাতণিত কবছে? আমাব জবাকে, না, তোমার? 

হত্যা, ব্যভিচাব, য! কিছু তুমি মুখে নিয়ে আমার দিকে ছুডলে, 

সে ছুরদৃষ্ট সমস্তই আমাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে 
আমাব উপব চাপিয়েছে। এ রকমই শখ ছিল দেবতাদের 

ধাদের ক্রোধ অনেক দিন ধ'রে জ্বলছে আমার বংশের উপর। ৯৬৫ 

যতই খোঁজ কব না না কেন, আমাব বিরুদ্ধে এমন পাপের অভিযোগ 

আনতে পাববে ন! যার জগ্য বাধ্য হয়ে 

আমি ও আমাব স্বজনের বিরুদ্ধে এ সব পাতক করেছি। 

বলো, যদি কোনে] দৈববাণীর ফলে আমাব পিতার অনুৃষ্টে 

দেবতাব! এমনি লিখে থাকেন যে, তাব ছেলের হাতেই মবতে হবে, ৯৭৩ 

তা হলে কোন যুক্তিতে তুমি আমায় দায়ী কবছ? 

আমাব জন্মের পূর্বেই সেই দৈববাণী--পি'তা যখনও 
ংগত হন নি, মাতা যখনও গর্ভে ধরেন নি। 

তারপর আমি জন্মালাম, জ্মালাম শিষ্টব আৃষ্টেব কবলে পড়ে 
কী করছি, কার সঙ্গে কবছি তা না জেনে ৯৭৫ 

একদিন হাতাহাতিতে খুন করলাম পিতাকে । 

কোন্ ন্যাঁয়ে এই অনিচ্ছাকৃত কাজে দোষারোপ করছ ? 
আর মাতা? দুশমন, লঙ্জ! করছে না আমায় দিয়ে জোর ক'রে 

বলাতে তার বিয়ের কথ। যিনি তোমার সহোদর! ? 
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কিন্ত আমি মুখ খুলব, চুপ ক'রে থাকব ন! ৯৮০ 
তুমি যখন তোমার কু-মুখে এত ঢেলেছ। 

তিনি আমায় জন্স দিয়েছিলেন, তিনি আমার মা] । হায় হায় । 

আমি না জেনে, তিনিও না জেনে আমার জন্ম্দাত্রী-_ 

কত না লঙ্জায়-_-জন্ম দিলেন আমার সম্ততি | 

তবু এইটুকু জানি, তুমি আমার ও তার উপর ৯৮৫ 

বিষ ওগরাতে আনন্দ পাচ্ছ। অনিচ্ছায় 

তাকে আমি বিয়ে করেছিলাম, অনিচ্ছায় তার কথা.বলছি। 

আমি মানব না বিবাহে পাতকী বললে, মানব না 

পিতৃহত্যায়__-য! সব সময় ফেনিয়ে তুলে 

তুমি আমায় তীক্ষ গালি-গালাজ করছ। ৯৯৬ 

এই একট! প্রশ্নের জবাব দাও-_এখানে 

যদি কোনে! লোক মারবাঁর জন্য অনধিকারে 

হঠৎ তোমায় আক্রমণ করে, তুমি কি ঘাতককে জিজ্ঞানা করবে, 

তুমি কি আমার পিতা? ন, সোজ। পাণ্টা আক্রমণ করবে? 

আমি মনে করি, জীবনের 'প্রতি ঘ্দি তোমার মমত। থাকে, ৯৯৫ 

তা হলে দোষীকে শান্তি দেবে ম্যায় অন্যায় না ভেবে । 

ঠিক এমনি সংকটে আমি পড়েছিলাম 

দেবতার চালনায় । আমি জানি আমার পিতা যদি 

জীবন ফিরে পেতেন, তিনি এতে প্রতিবাদ করতেন ন]। 

কিন্তু তৃমি সং লোক নও, কথ্য অকথ্য 

সব কিছু খুশি মতো! বলে 

এইসব লোকের সামনে আমায় অপদস্থ করছ। 

আবার স্থবিধ! বুঝে খেসেউস-এর নামের তোয়াজ ক'রে 

আথেনাইয়ের শৃঙ্খলার উচ্চ প্রশংস! করছ। 
তোষামোদদ করতে করতে তুমি ভুলে যাচ্ছ ১০০৫ 

যদি কোনে। দেশ নিষ্ঠা নিয়ে দেবসেবা! করতে জানে, 

তা হলে এই দেশ তারও বাড়া । 

এই দেশ থেকে আমার মতো এক বৃদ্ধ প্রার্থাকে টানতে গিয়ে 
তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছ এবং আমার মেয়েদের সবিয়েছ। 



১৫৮ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

তাই আমি এখন দেবীদের চরণে প্রণত হয়ে 

তার্দের আহবান করছি ; তার্দেব কাছে আমার ভিক্ষা, 

আমাৰ প্রার্থন। 

তার আমাব রক্ষার জন্ত যেন পাশে এসে দাড়াল। 

বুঝতে পারবে তুমি কেমন মান্থষ এই শহরটি বাচিয়ে রাখছে। 

খো। হে রাজা, সাধু এই পরদেশী । কী করুণ তার জীবন ! 

এ জীবন বাঁচানো! উচিত । 

থে। অনেক কথ! হল।. অনিষ্টকাঁরীর! গ্রুত পালাচ্ছে , 

দুর্ভোগী আমরা, আমরা রইলাম দাড়িয়ে। 

ক্রে। এই অসহায় লোকটিকে কী করতে বলে1। 

থে। আমায় সঙ্গে নিয়ে পথ দেখাও । 

সেখানে দুটে। মেয়েকে পেলে 

তাদের আমায় দেখাবে । ওর যদি তাদের নিয়ে 

পালিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কিছু করবার নেই । 
অন্যেবা তাদের ধাওয়! করবে যার হাত এড়িয়ে 

পালাতে পারবে না-নিজ দেবতাদের স্ততি করবে ন]। 

এগিয়ে চলো । এবার কুকুর কামড় খেয়েছে, 

অদৃষ্ট শিকার করেছে শিকারীকে । 

অন্যায় কপটতায় লব্ধ কিছুই টেকে ন|। 

এ কাজে কাউকে সঙ্গী পাবে না। জানি 

সহায় সম্বল ন। পেলে এমনি গৌয়ারতুমিতে 

তুমি কখনও সাহসী হতে না। 

কারও উপর নির্ভর ক'রেই তুমি এ কাজ করেছ। 

আমি ত! দেখে নেব যাতে একটামাত্র মানগষের কাছে 

এই শহরটি চোট নাখায়। আমার কথা বুঝতে পারছ তো? 
না, ভাবছ আমার কথ। তেমনি ফাকা 

যেমনটি ভেবেছিলে কাজে হাত লাগানোর সময়? 

ক্রে। এখানে যা কিছু বলছ তা শোনা ছাড়া উপায় নেই। 
কিন্ত দেশে ফিরে আমি বুঝে দেখব কী আমার করণীয় । 

থে। চোখ রাঙাচ্ছ? আচ্ছ!, যাও। আর তুমি, অয়গিপউস, 

১৩১৩ 

১০১৫ 

২০২৩ 

১০২৫ 

১৪০৩৩ 

৬১৩৩৫ 
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এখানে শান্তিতে থাকে! । বিশ্বাস করো, 

আগে যদ্দি না মরি, তোমাদের মেয়েদের ১০৪০ 
তোষার অধিকারে না! এনে থামব ন1। 

অয়। হে উদার থেসেউস, যে নিষ্ঠ। নিয়ে তুমি আমায় যত্ব করছ, 
তারজন্য দেবতার! তোঁমাব মঙ্গল করুন । 

( অন্থচরসহ খেসেউস ও ক্রেয়োন-এব প্রস্থান ) 

খোরস- তৃতীয় গাথ। 

প্রথম স্তবক 

আমি যেন রহি যেথা শক্রুদল 

সহস! ফিরিয়া ধায় ১০৪৫ 

সংগ্রামের পিল-বস্কাঁরে-- 

আপল্লোন-মন্দিবের বাটে 

বা মশালোজ্জল সমতলে 

যেখ! ছুই দেবী২০ পবিভ্রকত্যে 

দীক্ষিত কবেন সেই মর্ত্যজনে ১০৫০ 

অধবে যাদেব নামিয়াছে 

পূজাবী এউমল্পিঙক্গের২ » 

হিরঘ্ময়ী চাবি । 

সেথ। মনে হয়, দেশের সীমান্ত মাঝে 

যুদ্ধব-জাগানিয়! থেসেউস, ১০৫৫ 

ছুই কুমাবী ভগিনী 

যোগ দেবে উৎসাহী আবাঁবে। 

প্রথম প্রতিস্তবক 

কিংবা এতক্ষণে 

তৃষারকিরীটী অইয়া-পর্বত-পশ্চিমে২২ 
চারণভূমিতে উঠিয়াছে তার! ১০৬০ 
অশ্বপৃষ্ঠে কিংব! ক্রতগামী রথে 
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ধাবমান পলাতক । 

অরুতী হইবে ক্রেয়োন। 

বণ-রঙ্গে ভয়াল বাহিনী, 
ভয়াল বীরত্বমদে থেসেউস-অন্চরগণ ) 

ঝলকে খলীন, 

শিথিল প্রগ্রহে 

নিখিল বাহিনী ধায়-- 

যারা পৃজে 
অশ্বারোহী-রাণী আথেন! দেবীবে, 

যাঁর! পুজে পৃথিবী-প্রহবা 
জলধি-দেবেরে বেয়া প্রিয় তনয়ে। 

দ্বিতীয় স্তবক 

যুঝিতেছে তার! ? 

গণিতেছে কাল ? 

অস্তব কহিছে মোব 

শীঘ্রই হেবিব 
সেই অতাগিনী ছুই কুমারীবে 
আত্মীয়জনের হাতে 

যার! পেল কঢ নির্যাতন। 

কিছু আজ সাধিছে সাধিছে জেউস। 

বিজয়ের আমি দৈবজ্ঞ। 

সাধ ভয় মোব- হয়ে বেগবান পাবাবত 

ঝটিকা-গতিতে পৌছি নভোমেঘে-_ 

তুপি আখি হেবিব সংগ্রাম । 

দ্িতীয় প্রতিষ্তবক 

সর্বদর্শা জেউস 

দেব-'মধিপতি, 

করে! অনুগ্রহ এ দেশের রক্ষীদল 

১০৬৫ 

১৩৭০ 

১৬৭৫ 

১৬০০৩ 

১০৮৫ 
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বিজয়েব বলে জিনি' নিভৃত শিকার 

রুতী হয যেন। 

মাপিয়! দাডাক পাশে পাল্লাস আনা ১০৯০ 

ভযস্কবী দুহিতা তোমাব। 

মামি চাহি মুগয়াপ্রিয় আপজোন, 

দ্রতপদ রুপ্াঁব পিছু পাবমাঁনা 

ভাব সঙোবা _যমল সহায় আন্তক 

দেশ 9 দেঁশণাসী তবে। ১০৯৫ 

তৃতীয় বৃত্তান্ত 

খে । হে পথচ'বী বন্ধু, বক্ষককে মিথ্য। ইনবজ্ঞ 

নো লাল]। মামি দেখণ্ত পাচ্ছি 

বক্ষী-পবিপত তস্য কক্ণীব। ফিবে আসছে । 

অয। কোগায,। কোথায়? বলছ কী ? 

| আন্তিগণন, ইলমেন এ বক্ষীস্ পেমউম-এব পপ্বশ ) 

মআন্তি। পিতা, পিতা । দেবত! যেন তোমা দেখতে দেন ১১০৯ 

এই চমত্কাব লোকটিকে, যিনি আমাঁদব ফিবিযে এনেছেন তোমাব কাছে। 

ময। মাগো, তুমি এশেছ ? 

আন্তি। ভ। থে.সউস ও তাব বিশ্বস্ত 'অভচবদেব বাহু 

আমাদেব ব চিয়েছ। 

'অয়। এমা, মায়েবা, বাবাধ কাছে এসো । তোমাদেব ফি.ব আদা 

প্রঠ্যাশ। ও কবিনি। এসো, মমি আলিঙ্গন কবি। ১১০৫ 

মান্তি। এ.সা, এস'। এ অনুগ্রহ মামবাও তে! চাই। 

'অয। কোথায়, কোথায় তোমবা? 

আস্তি। ন্মামবা দুজনেই তোমাব কাছে । 

অয়। ওবে আমার যাছুমণি! 

'আন্তি। বাবার কাছে আমবা এমনি মাহুবে। 

অয়। আমাব জীবনেব অবলম্বন । 

আন্তি। তোমাৰ দুর্ভাগাই মামাদেব ছুতাগ্য। 

অয়। যাছদেখ মামি বুকে পেয়েছি । ১১১০ 

থে-_-১১ 
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তোমব। পাশে থাকলে সুখে মরতে পাবব। 

কাছে এসো মায়েবা ১ ছু দিক থেকে বাবাকে 

জড়িয়ে ধ'বে তোঁমাদেব আগেকার 'অসহায়ত! 

ও কষ্টকব ভ্রমণ ভুলে যাও। 

সংক্ষেপে আমায় বলে! কী ঘটেছিল-_ ১১১৫ 

তবশীদেব মূখে অল্প কথাই যথেষ্ট । 

আন্গি। যিনি বাচিয়েছেন তিনি তো এখানে ।  ওথ মুখেই 

শোনো, বাবা। বই তো কাজ। আমার বেশি বলবার নেই। 

অয। কিছু মনে কোবো না, বন্ধু । নিবাশাৰ দাশ! ওবা কিতব আপায় 

আম উতনৃক হয়ে তাদেব সর্গ কথ! বাড়িয়েছি। ১১২৩ 

তাদের ফিবে পেযে যে আনন, 

সে আনন্দ তমিই মামায় দিয়েছ, অব কেট নয় 

বাচিয়েছ তৃমিই, মাব কেউ শয়। 

আমাব মনে যেমন সাধ, দেবতার! 

ভাই করুন তোমায় ও তোমার দেশকে । ১১১৫ 

সকল মানুষেব ম.ধ্য এখানেই ০তোমাদেব কছে 

পেয়েছি ধম ভীকতা) ন্যায়ুনিষ্ঠা, সতঃপ্রিয় 511 

এ জেনেই ধন্যবাদ দিচ্ছি__ 

আমার যা আছে ত। তোমারই অন্তুগ্র্ে | 

হে বাঙ্গা, বাড়া ও তোঁমাঁপ ডান হাঁতখানা ১ আমি পরি, ১১৩০ 

াঁর যদি আপৰি না থাকে আমি তোমাব গালে চুষু খেতে চাই। 

(হঠাৎ শিজ্জের হাতখানি টেনে শিয়ে ) 

কী বলছি? কী ক্বেচাইছি হতভাগ্য আমি-- 

তুমি ম্পশ কর ম)মায়? মাছে কি এমন পাপের কণুষ 

যা "মামার মধ্যে বাস! বাবেশি ? না, না) দেব না, 

দেন না তোমায় স্পর্শ কবতে। যাঁরা শুধু এই পাপেব ভাগী, ১১৩৫ 
শারাই পারে এই ছুঃখেব ভার আমার সঙ্গে বইতে । 

তুমি যেখানে মাছ, সেখান থেকেই শাও আম।ব ধন্যবাদ । 

এখন থেকে আমায় দেখো যেমন আাঙ্গ দেখলে । 

গে। তোমাব মেয়েদের কাছে পেয়ে আনন্দে যদি কথা 



কলোঁনসে অয়দিপউস 

বাড়িয়ে থাক, তাতে আমি কিছু মনে করিনি । 

আমাব কথ! শোনবার আগে যর্দি তাদের কথা 

শুনে থাক, তাতে আমায় অসন্ত্রম কর! হয়ুণি। 

কথ! দিয়েই আমি আমার জীবনকে 

উজ্জ্বল কবতে চাই না) চাই কাজে। 

প্রমাণ দ্রিচ্ছি। তোমার কাছে যে কথ! দিয়েছি, বুদ্ধ, 

তাব এক কণাও অবহেলিত হয়নি। সকল শাপানি থেকে 

বাঁচিয়ে অনাহত তোমা মেয়েদের এখানে নিয়ে এসেছি । 

লদ়্াই কেমন হয়েছিল তা নিয়ে আক্কালন কবে 

লাভ শেই, ত1 তোমাব মেষেদেব মুখে শুনবে | 

কিন্ধ আমাৰ আসবাব পথে 'একটা ব্যাপাব ঘটে গেল 

যাব জন্য তোমার পবামর্শ চাই । 

তুচ্ছ হলেও এট! বিশ্ময়কব। 

তুচ্ছ ব'লে কিছু উল্ডিয়ে দেওয়া উচিত শয়। 

অয। হে আইগেউপ-পুত্র, কী সে ব্যাপার, বলে! । 

যে বিসযে পবামর্শ চাইছ্ তার কিছুই জানি না। 
থে। লোকে বলছে একটি লোৌক, মে তোমা দেশেব নয়, 

কিন্তু তোমাঁব আম্মীয, কোনে! বকমে ঢুকে 

এখন ব'সে আছে পপাইদোন-এব বেদিতে যেখানে 
উৎসর্গ কৰতে কবতে আমি ঠোমাদেব ডাকে এখানে ছুটে এলাম । 

অয়। কোন্ দেশেব লোক? কিসের প্রার্থনায় “স বেছিতে 

বসে আছে? 

থে। এ ছাড়। আমি আর কিছু জানি না--ওবা বলছে, 

তোমার সঙ্গে তার অল্প একটু কথা! আছে, বিবক্তিব কিছু নয়। 

অয়। কেমন কথ।? প্রার্থীব বসে থাকা তো সামান্তেব জন্য নয়। 

থে। ওবা বলছে সে এইটুকু চায়, 
তোম!র সঙ্গে কথ। ব'লে শিরাপর্দে চলে যাবে! । 

'অয়। বেদীতে প্রার্থী হয়ে বসে, সে কে হতে পাবে? 

থে। ভেবে দেখো আর্গসে তোমার এমন কোনো আত্মীয় 

আছে কিনা! যে তোমার কাছে এমন অন্ুয়োধ কবতে পাবে। 
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অয়। হে বন্ধু, থামো। 

থে। তোমার হল কী? 

অয়। আর জিজ্ঞাসা কোরো না । 

থে। ব্যাপার কী, বলো। 

অয়। তোমার মুখে শুনে বুঝেছি কে সে প্রারথী। 

থে। কেতাহলে? তারসঙ্গে কি আমায় ঝগড়া করতে হবে? 

অয়! হে বাজা, সে আমার পুত্র। আমার ঘৃণ্য সে। 

সকল মানুষের মধ্যে তার কথাতেই আমার জ্বাল! ধরবে । 

থে। এ কী? তার কথা শুনেও যা করতে চাও ন। 

তান করা কি সম্ভব নয়? শোনা কি এতই কষ্টকব? 

অয়। হে রাজা, তাব কণস্বরে তার বাপের পিত্তি জলে ওঠে। 

তার প্রার্থন। মেনে নিতে আমায় বাধ্য কোরো না। 

থে। ভেবে দেখে। তার প্রাথিত্ব তোমায় বাঁপ্য কবে কিনা । 

দেবতার প্রাপ্য শ্রদ্ধা অবহেলিত হবে কিন1। 

আস্তি। পিতা, ছোটোর মুখে হলেও আমার উপদেশ শোনো । 

ইনি নিজ্গের মনেব তৃন্তি চান এবং দেবতাকে ও 

প্রসন্ন কবতে চান, একে বাধ। দিও না । 

আমাদের দুই বোনের মুখ চেয়ে ভাইকে আসতে দাও। 

ভয় কিসের? যতই বিবোধী কথ! বলুক না কেন, 

সে তোমায় সন্কল্পচ্যত করতে পাববে না। 

শুনলে ক্ষতি কী? অসদভিপ্রায়ীর কাজ 

কথায়ই ধরা পড়ে। তুমি তার জন্মদাত|। 
সে তোমার প্রতি কুৎসিত ও নিষ্ঠুর আচরণ কবলে ও 
হে পিতা, বিনিময়ে মন্দ ব্যবহার কর 

তোমার পক্ষে সঙ্গত হবে না। 

কিন্ধু আসতে দাও তাকে । অসৎ পুত্রের অনেক পিত। আছেন 

ধার! চট ক'রে রেগে যান, কিন্ত বন্ধুদের উপদেশের মন্তে 

তাদের মেজাজ স্তিমিত হয়ে পড়ে। 

বর্তমান নয়, অভীতের কথ! ভাবে? স্মরণ করে! 

মাত! পিতার কাছ থেকে সে কী যন্ত্রণা! পেয়েছ। 
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প্ে। 
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যদ্দি তাই কর, বেশ জানি, তুমি বুঝতে পাববে 
বদমেজাঙ্জের বিস্ফোরণ কত না অনর্থেব মূল । 
এব অপামান্য প্রমাণেব স্মৃতি তৃমি নিজেব দেহে বইছ-- 

চিব দৃষ্টিবঞ্চিত তোমাব চোখ ছুটে1। 

আমাদের কথায় না বলো না। ন্াযা প্রা্ধীকে 

দ্বাবে বসিয়ে রাখা উচিত শয। উপকাঁব ষে পেয়েছে 

সে উপকারেব বিশিয়োগ তাব জানা উচিত । 

। মা, সানন্দে তোমাৰ জিত মেনে নিলাম, কিন্তু আনন্দের য্যে 

পেলাম তিক্ত স্বাদ । তোমাব ইস্ছাই পর্ণ হোক । 

( খেসেউস- এব গ্রতি ) 

কিন্ত একটি কথা, বন্ধু। সে যদি এখান আসে, 
ম্ামাব জীবনেব উপব কাব ও যেন হাত না খাকে। 

একবাব যা বলেছ, তা ছিতীয়বাব বলবাব দবকাব কী? 

হে বৃদ্ধ, অ'মি বডাই কবতে চাই না, কিন্ত জেনে রেখো 

ততক্ষণ তুমি শিবাপ্দ যতক্ষণ দেবতা! আমায় বাচিয়ে বাখবেন । 

( থেসেউস-এব প্রস্থান ) 

খোরস- চতুর্থ গাথা 

স্তবক 

সাঁধাবণেব আঘু অতিক্রমি' 

আশ! যাব জীবনেব ধৃহত্তব ভাগে, 

মোঁব মন হয়, 

মৃখ তা পাপিহছ সে আপনাব মাঝে । 

জীবন যাপন যোগ্য নিশান! হল পাব 

বহু দীর্ঘদিন বযে আসে তাব তরে 

হ:থকল্প। বিচিত্র সম্ভাব, 

নাহি পায় আনন্দ-আভাস। 

যবে আসে নামি' 

গীত-বাগ্-নৃত্যহারা 

১৬৫ 

১২৩০ 

১২০৫ 

১২১৭ 

১২১৯৫ 

১২২৩ 



১৬৩ থেবীয় নাটক গুচ্ছ 

পাতালের ছায়া- 

পথপ্রাম্তশেষে 

দ্বারে ঈ্াড়ায়ে যম 

সমতাসাধক প্রতিহাবী । 

প্রতি স্তবক 

শেষ্টোত্রম জন্ম-পরিহাব 

জনমেব পব যেথা হতে আগমন 

অতিক্রত মেখায় গমন 

নিশ্চিত মধ্যম শ্রে্ঠ। 

আমোদ-প্রমোদ-মন্ত 

চপল যৌবনশেষে 

দুর্ভাব রেশ, নিষ্টব যন্ত্রণ! ছাড়া 

অবশিষ্ট আব কী বা আছ ?- 

ঈর্ষা, দলাদলি, 

কলহ, সংগ্রাম, হত্যা । 

তাগো শেষ নামে জবা 

-স্বৃততিহীন, বলহীন, সঙ্গহীন, বন্ধু জনচীন, 

সঙ্গী যাব দুখ বাশি রাশি! 

শেষ গুবক 

সে-দশায় অবতীণ এ ভাগাহারা, 

একাকী নঠিকো আমি । 

ঈন্তরে শীতেব খতুতে 
শৈল যথ! প্রগীড়িত চাখিধার হতে 

তবঙ-মাশাতে, 

'তবঙ্গিত করাল বিপদ তথ! 

অবিরাম পীড়া দিতে তাবে 

নেমে আসে স্থ্যাস্ত হইতে, 

শধোদয় হ'তে নামে 
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মধ্যা্দ তপন হ'তে 

নৈশ পর্বত হ'তে। 

চতুর্থ বৃত্তান্ত 

আশ্ি। মনে হচ্ছে এ পবদেনী এদিকে আপছে। 

সঙ্গে তাৰ সঙ্গী নেই, পিতা । ১২৫০ 

আসছে চোখেব জগ ফেলতে ফেলতে। 

অয়। কেসে? 

আন্তি। যাব কথা! আগে ভেবেছিলাম | 

পলুনাইকেমই এখানে এসেছে । 

( পলুন[ইকেস-এব প্রবেশ ) 

পলুশাইকেস। তায়! কী কবব আমি? "মামি কি আগে 

নিজেব ছুঃণধ কাদব, হে বোনেবা, নাঃ বুদ্ধ পিতাকে দেখে ১২৫৫ 

ভাব দুঃখে কব? আমি ঠাকে এখানে শেলাম 

তোমাদের সঙ্গে পদেশে শিব।শিত _- 

পবণেব বিপ্রী মলিন জীর্ণ পোশাক 

জীর্ণ দেহে আকছে থেকে আকৃণ্তব বিকৃতি 

ঘটিয়েছে ॥ চেখহাঁবা মাথার ১২১০ 

উক্ষথুদ্ধ চুল হাওয়ায় উড 

এমন শিঃস্ব তাৰ অনুপ অন্নহই আহাব, মুন ভয়, 

ক্ষুণার্ত পেটব জন্য তিশি ঝুপিতে বয়ে নেন। 

সর্বহাবা আমি, আমি বুঝেছি অনেক দেবিংত। 

মমি স্বীক'ব কবি, ভোমার পরিচযায় আমি নবাধম। ১২৩৫ 

আম।ব ক! পবেব মুখে শ্রনতে হবে না। 

জেটস-এব সকল কর্মে কশা-দেবী যখন 

ষ্টাৰ সিংহাসনেব অংশ ভাগী, তখন, হে শিতা, 

তিনি তোমাব পাশে নেমে আহ্বন । 

সকল কৃত পাপেব প্রতিকার আছে, প্রকোপ নেই । ১২৭, 

তুমি কেন শীবব? 

পিতা, বলে! আমায়, মুখ ফিবিও না। 
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তুমি কি আমায় উত্তব গেবে না? তোমাগ রাগের কারণ 
না ব'লে নির্বাক অপমানে আমায় ফিরিয়ে দেবে ? 

পিতাব সম্ভতি ওহ বোনেবা, তোমবা ১২৭৫ 

তোমর! চেষ্টা করে। পিভার অনমণীয় 

নির্দয় মুখ ধোলাতে, 

যাতে তিনি একটিও জবাব ন! দিয়ে অপমানে 

ফিরিয়ে না দেন আমায়_-দেবতার প্রার্থীকে । 

আস্তি। ওবে অভাগা, শিজে বলো! কী প্রাথন1 শিয়ে এসেছ । ১২৮০ 

বছ ভাষণ প্রীতি, বিবক্তি 

বাদয়া জাগিয়ে 

নীরব কগকে সরব ক'রে তুলতে পাবে। 

পলু। বলছি । তুমি আমায় ভালই পবামর্শ দিয়েছ। 

প্রথম আমি সেই দেবতার বক্ষা দাবি কবি ১২৮৫ 

ধার বেদি থেকে এই দেশের বাজ আমায় 

তলে দিয়েছেন। তার অন্রমতি নিয়েই আমি এখানে 

কথ! বলব, শুনব এনং নিবাপদে ফিবে যাব। 

হে পবদেশীবা, অনুরোধ কবহছি তোমাদের, বোশেদে ব 

এব” আমাব পিতাকে আম'ব দাবি যেন মানা হয়। ১২৯ 

প্রথমে, পিতা) কমি তোমায় বলতে চাই কেন এসেছি। 

আমি পিতৃভূমি থেকে বিতাডিত হয়ে নির্বাসনে ঘুবছি। 

কেন ন1 ক্গেগ ব'লে আমি 

তোমার বাঁজকায় লি“হামনের দাবি জানিয়েছিলাম | 

এতে আমার অনুজ এতেয়রেল মাষায় দেশ থেকে ১২৯৫ 

তাডাল-_তর্কে আমায় পরাঙ্জিত করল শা, 

বাভবল প্রয়ে'গেব ৪ যোগ দিল ন।। 

শহর কিন্তু 'ত'কে সমর্থন কবল । আমার বিশেষ ধারণ 

এর মূলে তোমার উপব অভিশাপ । 

দৈবজ্ঞদেব কাছ থেকেও আমি এমনি শুনেছি | ১৩০০ 

লোরীয় আসে গিয়ে 

আমি আদ্রান্ত-এব জামাত! হলাম । 



কলোনসে অয়দিপউস 

তাখপব আপীয় দেশের২৩ যত যুদ্ধ-বিখ্যাত নেতা, 

তাদের মৈত্রী-বাঁধনে বাধলাম যাতে তাদের সঙ্গে 

খেবাইয়ের বিরুদ্ধে বর্শাধব সপ্তবাহিনী গড়তে পারি । 

এদের শিয়ে হয় আমি ন্যায়ের জন্য প্রাণত্যাগ কবব, 

ন। তয়, যাবা আমার বিরোধিতা! কবেছে, তাদেব দেশছাঁডা করব । 

তবে কেন আমি এখানে এসেছি ? 

এসেছি তোষার কাছে, পিতা, বিনীত প্রার্থন। নিয়ে 

আমার এপ* আমাব মিত্রদেব প্রার্থনা | 

এখন সেই সপ্ত বর্শাধর নেতাবা সপ্তবাহিনী নিয়ে 

সমস্ত থেবাই সমতল ঘেবাঁও করেছে । 

তাদেব প্রথম বর্শাক্ষেপণ-কুশলী আন্কিয়াবেয়োস, 

বণ-দুরধর্ষ ও শকুনি-তত্বে দক্ষ, 

ছ্িতীয়, অয়নেন্টস-পুত্র আইচ্োোলীয় তদউস, 

তৃঠীয, আর্গস-জাত এতেয়ক্লুস; 

চতুর্থ, পিঠা ত'লাধস-প্রেবিত হিগ্পমেছোন, 

পঞ্চম, কাপানেউস , তাব বডাই, সে আগুন লাগিযে 

দেবাই শহবটিকে ধুলিসাৎ কববে ১ 

ব, আতালাম্তাব বিশ্বস্তপুত্র আর্ব'দায় পার্থেনপায়স২ ৪ 

এই শামে অতিহ্ি ত, কারণ তাব মাতা বিবাহেব পূর্বে 

দীর্ঘকাল নুমারী ছিলেন। 

সপুম, তোমাৰ পুত্র আমি ১ তোমাব যদি না হই, 

হুবদুষ্টেব সন্তান আমি এব” নামে ভোমাব। 

থেবাইয়েব বিরদ্ধে নিক আগায় বাহি শীব নেতা আমি। 

ছে পিতা, তোমাব সন্কানদেব নামে, তোমাব প্রাণের ন'হম 

আমবা সকলে অনুবোধ কবছি, প্রার্থনা কবচি) 

তুমি আমা প্রতি তোমাৰ ছুদান্ত ক্রোধ প্রশমিত কৰো । 

আমি যে শাস্তি দিতে যাচ্ছি সেই ভাইকে 

যে আমায় তাড়িয়ে পিতৃভৃমি থেকে বঞ্চিত করেছে। 

দৈববাণী'ক যদি বিশ্বাস কর! যায়, 

তা হলে যাদ্েব তুমি সমর্থন করবে, তাঁবাই হবে বিজয়ী । 

১৬৯ 

১৩৪৫ 

১৩১৩ 

১৩১ 

৯৩২৩ 

১৩২৫ 

৯০২৩৩ 



১৭০ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

এখন পবিজ নিঝরের নামে, আমাদের বংশদেবতাদেব নামে 

আমি প্রাথন। কবছি-আমাঁর কথ! শুনে রাজী হও। 

আমি নিঃস্ব ও নির্বাসিত , তুমিও তাই ১৩৩: 
তুমি ও আমি, ছুজনেই পবেব তোষামোদ ক'বে 
আশ্রয় পাই , এই ছূর্ভাক্গ্যর ভাগী আমবা। 

কিন্তু সে দেশেব বাঁজা হয়ে, ধিক ধিক আমায়! 

এঙ্বর্ষেব আবামে থেকে কলা দেখাচ্ছে আমাদেব দুজনকে । 

তুমি যদি আমার উদ্দেস্টের গহায় হও, ১৩৪০ 

আমি অবিলম্বে অনায়াসে তাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেব। 

তারপর আমি তোমায় নিয়ে স্বগৃহে বসাব, 

নিজে বলব এবং তাকে ঘাঁড় ধবে বেব কবে দেব । 

যদি বাজী হও, ত। হলে এ বড়াই আমাব সাজ, 

বাঁজ্জী না! হলে, বাচবাবও সামথ্য থাঁক্বে না "আযাব । ১৩৪৫ 

খো। হে অয়ুদিপউপ, যিনি একে পাঠিফেছেন তাব জন্য 

এক ফেবাবার আগে তোমাৰ মুন কথ! বলো। 

অয়। হে দেশেব বঞ্ষকেবা, থেসেউস যদি 

আমার কথ! শোনাবার জন্য 

এখানে একে ন! পাঠাতেন, ১৩৫০ 

তা হমে ও আমাব ক গুনতে গেঠ না। 

এখন প্রার্থণার ম'ডা পেয়ে ও চলে যাবে, 

কিছু যা শুনে যাবে তাতে সারাক্গীপন সে প্বস্তি পাবে না। 

( পলুনাইকেম-এব প্রতি ) 

ব্দমাশ | আজ থেবাইয়েব যে বাঙ্গদণ ও পি"হাঁদন 

তোমাব ভাই হাতে পেয়েছে) তা খন তোমাৰ হাতে ছিল, ১৩৫৫ 

তখন তুমি তোমাব শিজ্ছেব পিভ।কে তাডিয়েছিলে, 

কবেছিলে গৃহহীন, পরিয়েছিলে এই জীণ পোশাক? 

য! দেখে তুমি এখন চোখের জল ফেলছ- 

তুমি যে এখন আমারই মতো! দুর্দশায় পড়েছে "তার জন্য। 

কাদবার কিছুই নেই। যতদিন বাঁচব, ততদিন এই ভেবে ১৩৬০ 

মামার বোঝ! বইব যে তুমিই আমার খাতক। 



কলোনসে অয়র্দিপউম ১৭১ 

তৃমিই আমায় এই কষ্টে ফেলেছ , তুমিই আমায় 
বের কবে দিয়েছ, তোমাঁবই দোষে আমি ঘুরছি 

দ্বাবে ছবাবে, পবের কাছে হাত পেতে নিচ্ছি দিনের অন্ন। 

আমাব সহায় এ ছুটে মেয়েকে যদি জন্ম ন! দিতাম, ১৩৬৪ 

তা হলে তুমি যা যত্বু নিয়েছ তাতে আজ বাচতাম না । 

এখন ওবা ঘুজনে আমায় বক্ষা করছে ১ ওরাই আমাব 

অন্নপূর্ণ । সেবাঁৰ ক! ধবলে ওবা নারী নয়, ওরা পুকম । 

কিন্তু তোমব! ছুতাঁই অন্যেব থেকে জন্মেছ, আমাব থেকে নয়। 

তাই, অদুষ্ট তোমার উপব নঞ্জব রাঁখছেন, একেবাবে এক্ষনি নয়, ১৩৭০ 
কিন্ত যখন এ সৈন্যেবা থেবাই আক্রমণ কববে ; 

কিছুতেই তুমি পাববে না শহবকে উপচে ফেলতে, 

তাৰ আগেই তুমি যবে বক্তাক্ত দেহে, 

তেমনি মববে তোমার তাই । 

এই অভিশাপ মামি আগেই তোমাঁদেব বিকদ্ে আনিয়েছি ১ ১৩০৭ 

আমি এখন তাকে ডাকছি, মিনকবপে মে আমাব পাশে দান্ডাক, 

তোমবা যাতে পিতাকে সন্মান কবতে শেখ, 

অন্ধ বলে অবজ্ঞ। পা কব তাকে _যে তোমাদের 

জন্বা দিয়েছে | এই দুণ্টা মেয়ে তোমাদেৰ মতো ব্যবহার কবে নি। 

এই অভিশাপেব আয়ন্ছে তোমার প্রাথিত্ব, তোমাব সিণাসন, ১:৮০ 

যদি প্রাচীন স্তাষপিধাত্রী শাশ্বত বিধানে 

জেটস-এব সঙ্গে অর্পাসনে থেকে খাকেন। 

জাহান্নামে যাও, তুমি জখনা, তৃমি পিতৃহীন, 

তুমি শযতান। যে মণিশাপ তোমার মাথাব উপব 

ডেকে আনলাম, 'তা শিয়ে যাও। যুদ্ধে তোমাব জন্ম হুমিকে ১৩৮৫ 

যেন জয় না কব, পবত-বেষ্ট ত াগসে 

যেন না ফের, কিন্ক তোমাব ভাইয়েব হাতে মবো, 

মাঝে তাকে যে তোমায় তাড়িয়েছিল। 

এই আমাব প্রাথনা। আবাহন কবি পিতৃনিবাস 

পাতালের গহীন আধাবকে-_সেখানেই হোক তোমাব আশ্রয়। ১৩৯৬ 

আবাহন কবি এখানকার দেবীদেব, আবাহন কবি আবেলকে 



১৭২ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

যিনি জাগিয়েছেন তোমাদের দুজনের মধ্যে বীভত্বা ঘ্বণ1। 

এই শুনে চ'লে যাও এবং সকল থেবীয় 

ও মিলিত তোমার মিজ্রদের কাছে গিয়ে 

এই সংবাদ জানাও, অয়দ্দিপউস 
এই উপহার ভাগ ক'রে দিয়েছে তার দুই ছেলের মধ্যে । 

থে। পলু নাইকেস, তোমার অতীতের আচরণ আমি 

সমর্থন করতে পারি না । তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। 

পলু। হায়রে! কেন আমি এখানে এলাম ? হায়রে আমার ব্যর্থতা ! 

হায়রে আমার বন্ধুগণ! ধিক সেই অভিযানের পরিণাম 

যাঁর জন্য আমর! আগঁস থেকে বেরিয়ে পড়লাম | 

এর কথ৷ মিত্রদের মুখ ফুটে 
বলতে পারব ন1, তাদের ফেরাতে ও কখনও পারব না। 

শুধু নীরবে চলে যেতে হবে সর্বনাশের মুখে । 

হে সহোদর আমার বোনেরা, তোমরা তে! শুনলে 

পিতার নিষ্ঠর অভিশাপ । দেবতার নামে 

আমার প্রার্থণা_-পিতার এই অভিশাপ 

যদি সত্যই ফলে এবং তোমাদের একজনও নিরাপদে 

যদি দেশে ফের, তাহলে আমায় সম্মাণহীন কোবো না। 

অস্থ্যোষ্টর পর আমায় সমাহিত করে| 

এইভাবে এই লোকটির সেবায় 

এখন যে প্রশংসা পেলে; 

আমার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে ত। দ্বিগুণিত হোক। 

আস্মি। পলুনাইকেস, আমার একট! কথ! শোনো । 
পলু। লক্ষ্মী বোন, কী কথ! আমায় বলো। 

'আন্তি। অবিলঙ্ছে আগসে ফিবিয়ে আনে সৈন্দল। 

শহুর ও শিজ্জের সর্বনাশ কোরো! না। 

পলু | অপস্তভব। একার কাপুরুষ হয়ে 

কী ক'রে আবার তাদের চালন। করব ? 

আন্তি। কী কারণে, ভাই, আবার মুছে মাতবে ? 
নিজের দেশ ধ্বংস ক'রে কী লাভ হবে? 
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কলোনসে অয়দিপউস ১৭৩ 

পলু। পলাতক হবার লজ্জা কি কম? বড় হয়ে 

ছোটোর বিদ্ধপের পাক্র হব? 

আন্তি। দেখছ না, কি সোঁজা পথ নিচ্ছ তাঁব ভবিষ্যদ্ধাণীর 

ফলন--উ-ভয়ের হাতেই উভয়ের মৃত্যু ? ১৪২৫ 

পলু। তিনিই তো! তাই চান। আমার অন্য পথ নেই । 

আন্তি। হায়রে দুর্ভাগা আমার। তার উচ্চারিত 

বাণী নে কে মার চোমাব অনুদবণ কববে? 

পলু। আমি এই অশ্তভ বাণী ফাস কবব না? সুদক্ষ নেতার কাঁজ 
হুঃসণ্বাদ লুকিয়ে স্থসংবাঁদ বল ১৪৩০ 

আন্তি। তে ভাই, এই তোমার সংকল্প? 

পলু। হা, আর আমায় দেরি করিও না। এ পথই 
আমাৰ টলবার পথ | আমার পিত। ও তাঁর প্রতিহিংসা-দ্বীব। 

মামার জগ্ত এ অমঙ্গল ও ছুর্ণক্ষণের পথ পেতে রেখেছেন । 

বোনেরা, জেউস চ্োমাদেব মঙ্গল করবেন যদ্দি শোমব| ১৪৩৫ 

নৃত্বাব পর আমাব ইচ্ছা! পূর্ণ কর, জীবিত ভাইয়ের জন্য যা পারছ না! 
এখন ভাড়ো আমায়। বিদায়! মুখ আব দেখবে না তোমরা । 

আশন্তি। কা কষ্ট! 

পলু। আমার জন্য কেঁদে ন|। 

'আস্তি। ভাই, প্র্াক্ষ মৃতার দিকে ধেয়ে চলছ) 
কে আর তোমার জন্য কাঁদবে না? ১৪৪০ 

পলু। অবুষ্ট চাইলেই আমায় মরতে হবে। 

আন্তি। না, ণা। শোনে! আমার কথা। 

পলু। যা হবার নয় তা বোলো না। 

আম্তি। তোমায় হাবালে দুঃখের পার নেই আমাব। 

পলু। মরণ বাঁচন অনৃষ্টের হাতে । প্তোমাদেব দুজনের জন্য 
দেবতার কাছে প্রার্থনা কবি তোমব। যেন ১৪৪৫ 

দুর্ভাগো না পড়। তোমাদের এ দশ! কেউই চাইবে ন। 

( পলুনাইকেস-এর প্রস্থান ) 



১৭৪ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

কম্মস 

খো। এই অন্ধ পরদেশীর সুখে 

এখনই শুনলাম 

নৃঙণ সর্বনাশের কথা । 

অথব!1 অদৃষ্টই বুঝি হাত বাড়াচ্ছেন। 
কী করে বলব ব্যর্থ হবে দৈবেব সংকল্প 

মহাকাল য! সবদা 

চোখে চোখ বাখেশ 

আজ পতন, 

কাল প্রত্যুষে উদয় ঘটিয়ে । 

( বজ্রধ্বনি ) 

হে জেউস! মেঘ যে ডাকছে। 

অয়। মায়েবা, মায়েরা, এখানে কি এমন কেউ আছে 

যে শ্রেষ্ঠ থেসেউনকে নিয়ে আসতে পাবে? 

আন্তি। পিতা, কেন তাকে ডাকছ ? 

অয়। দেউস-এর আকাশচাপী বজ এক্ষণি 

আমায় পাতালে নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ভাকো তাকে। 

( বজধরবনি ) 
খো। শোনো) কী গভীর নাদে 

ভেচে পড়ছে জেউস-এব 
ভয়াল বস্ত্র । 

আমার চুল খাঁড়। হয়ে উঠছে। 
আমার প্রাণ ভয়ে কাপছে । 

আবার আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। 

কী হবে এর পবিণাম ? 

আমার গা থবথব করছে। 

শিক্ষলে ও অকারণে বিদ্যুৎ কখনও ছোটে না। 

হে মহাঁণ আকাশ । হে জেউস! 

অয়। মায়েরা, দৈব-বিছিত অস্থিম কাল 

আমার উপর নেমেছে । আর রেহাই নেই। 
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কলোনসে অয়দিপউস 

আস্তি। তুমিবুঝ কী করে? তুমি কি কোনো লক্ষণ শেয়েছ? 

অয়। আমি নিশ্চিত জানি । তাই তাড়াতাডি গিয়ে 

এ দেশেব বাজাকে কেউ নিয়ে আন্ক। 

( বঙ্জপরবশি ) 

খো। 'মাবার শোনে। | কর্ণভেদী ধ্বনি 

পুরছে "মামার চাবপাশে। 

দয়! বরো, দেব, দয়া কবো। 

তয় হয় পাছে তুমি মাতভূমিতত 

অশ্রএ আপা ঢে.লদ্াও। 

আম যেন তোমাব মন্ুগহ পাই 

এবং এক মভিশপু মানুদকে দেখে 

মামি যেন ন্মন্ু গ্রহের পবিবতে শিগহ না পাই । 

৬গবান জেটস, মামার ডাক শো”সা | 

অয়। নি কি এসছেন, মাধেবা? 

উনি কি আমা জাবিত ও স্বস্থচিন্ত দেখবেন? 

আন্ি। তমি কিতা কানে কোনে! প্রতিশ্রত্তি বলতে চ ও? 

ময়। তার সদচাবেবাবশিমায় যে ৪পহাতবৰ 

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা এখন পূর্ণ কৰতে চাই । 

বো। এচসা, পুত্র, এসো । 

যদিও স্থদুখ উপত্যকায় 

সমুদ্রদেব পসাইপদোন-এব উদ্দেশে 

বলিদানে বেদি পবিত্র কবে থাক, 

তা হলেও এসো। 

কৃতজ্ঞ পরদেশী তে|মাকে, ততোম'ব শহব ও বন্ধুদের 

পুরস্কাবেব যোগ্য মনে কবেন। 

এসো, তাড়াত।ড়ি এসো, হে বাজী, 

প্রাপ্য দান গ্রহণ কবে 

( থেসেউস-এর গ্রবেশ ) 

থে। কেন তোমাদের এই উচ্চকণেব কোলাহল? 

স্পই শুনছি শহববাসীদের ভাক) শুনছি পরদেশী । 
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১৭৬ থেবীয় নাটক গ্রচ্ছ 

জেউস-এব বজ্রপাতে, ন! শিলাবৃষ্টিব ধাওয়ায় 

তোমাদেব ভয়? দেবতা! যখন এমন ঝ নামান, 

তখন সব বকম আতঙ্ক জাগে। 

অয়। বাজ, আমার ইচ্ছা তুমি এসেছ । 

কোনে দেবতা এখানে তোমাব শুভাগমন খটিযেছেন। 

থে। হে লাইয়স-পুত্র, নূতন কী ঘটল? 

অয। তুলাপাত্রে আমাব জীবনে দুলছে । তোমায় ও শহবকে 

যে প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম তা শর্গ না কবে মরতে চাই। 

থে। অদৃষ্টেব কোন্ মভিজ্ঞান তোমার ঘণ্কট কাল নিযে এল? 

অয়। দেবতাব! আপন পৌঁ"তা আমায় জশা-চ্ছন 

পূর্বনির্ধারিত লক্ষণেব অ-মিথ্া। প্রতিপাপনে। 

থে। হেবুদ্ধ, বলা সে লক্ষণগুল কী? 

অয। বাববাব দীর্ঘ বজধ্বশি, 

বারবাব অঙেয় হাতে নিক্ষিপ্ত বিজলীশব। 

থে। আমি বিশ্বাস কর্ব ১ নান! বিষয়ে তোমাকে দেখছি 

অবর্থবাদী দৈবজ্ঞ। বলো আমায়, কী করতে হবে? 

অয়। আহগেউপ-পুর, মামি তোমায় খুলে বলছি 

কালেব আঘান্তেব লাইবে তোমাব শহবেব ভাগে যা মাছে । 

কাথ9 সাহাযা ন1 পিষে অবিলম্বে আমি তোম'য় 

পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব যেখানে আমান মৃত্যু শিপিষ্ট | 

সে জায়গাব কথা তুমি কাউকে বলবে না, 

কোন্ অঞ্চলে কিসের আড়ালে তাও বলবে না। 

তা হলে অনেক ঢালেব চাইতে, প্রতিবেশী মিছ বর্শাব চাইতে 

সে স্থানটি হবে ঠোম'ব চিররক্ষক | 

যে পবিত্র অন্রচার্য বন্য ঘটবে তা একাকী 

ওখানে গিয়ে তুমি শিজে জানতে পাববে। 

তার কথ। শহুরবাসীদেব বলতে পারি না, এমন কি, 

আমার সম্ভানদের_যতহ' না! ভালবাসি তাঁগের। 

সব সময় এ কথ! গোপন রাখবে, জীবনের প্ন্তিম কালে 

জাঁনাবে তোমার উন্বরাধিকারীব কানে কানে, 
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কলে"নসে অয়দিপউস 

সে জানাবে তার পুত্রকে- এমনিভাবে চিরকাল । 

এইভাবে তুমি তোমার শহবকে রক্ষা করতে পাবনে 

পর্থীজ থেবীয়দেব২৫ আঘাত থেকে । অধিকাঁণশ শহব 

যতই শান্তিতে থাক না কেন, অকারণে ম্পধিত হয়ে গঠে। 

দেবতার] ধীরে হলেও তাকে নজবে রাখছেন 

যে প্রমণ্ত হয়ে নাকচ কবছে দেবলসেবা। 

হে আইহগেটস-পুর্র, তোমাব যেন এমন ন। হয়। 

কিন্ত তুমি এ মবই জাঁন , তোমায় আাবাঁব কী শেখাব ? 

দেবতাব ডাক যখন এসেছে, তখন সে জাযগায় 

যাই, চলো! । আব দেরি কেন? 

মাহয়বা, আমাব পিছু এসো। | তদখো, এখন আমি 

তোমাদের চালক, আগে তোমর! ঘেমন ছিলে পি'তাব। 

চলো, কিন্ত মামায় ছুযো না । নিজে আমায় 

খুঁজে নিতে দাও সেই পবিত্র সমাধি যেখানে 

এই দেশেব মাটি আনুষ্টেব বিধানে আমায় কোলে নেবে । 
ই পণ, এই পথে! এই পরধে অন্যায় 'নয়ে চলছেন 

পরিচালক হেমেস ও প্রেত বানী দেবী২৬। 

১৫৩৫ 

১৫৪৩ 

১৫৪৫ 

হেকজ্োতি। হে আমাব ভমসা? ন্মাশে ছিল ন্মামাঁব নয়দুনব আঁননদ, 

এখন শেপবাবের জন্য ম'মব দেহ পাচ্ছে তোমাব স্পর্শ । 

অ'মাঁব জীবহনব "্দ্দিমটু£ লুকিয়ে বাধবাঁব জনা 

পাতালে »চলেছি। হে বন্ধুনব, 

মঙ্গল হোক তোমার, মঙ্গল হোক তোমাব দেশের 

তোমাব অন্ুগতদের । তোমাব সখের দিনে 

মৃত বন্ধুকে স্মরণ করে চিবস্থখী হও । 

খোরস-_ পঞ্চম গাথা 

স্তবক 

হে' অদৃশ্ট দেবী, 

আধার-লোকেব হে বাজ, 

আইদ্দোনেউন, আইপোনেউল ২৭, 

থে--১২ 

১৫৫৩ 

১৫৫৫ 



১৭৮ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

প্রার্থনায় সম্মতি যদি দাও, 

করছি প্রার্থনা । ১৫৬০ 

পরদেশী এই জন 

বাথাহীন শোকহীন পথে 

পৌছে যেন অন্ধকারচ্ছাঁয় প্রেত-সমতলে 

স্তিক্স নিকেতনে২৮ 

অকারণে দুঃখের পধায় ১৫৬৫ 

ডুবেছিল সে। 

্যায়নিষ্ঠ শক্তি তারে তুলুক ভাসায়ে। 

প্রতিস্তবক 

পাঁতালের হে দ্বেবীরা, 

অজেয় মহাকায় হে দানব২৯। 

অতিথি-সম্কুল তোরণের হে স্ব্বত দ্বারপাল ! ১৫৭০ 

বলে সবজনে 

দুর্দান্ত তুমি পাতাল-প্রহরা 

.গুহাঁষুধে বসি দেউ ঘেউ কর। 

ধরা ও পাতালের হে তনয়, 

যাচি ভোম। ১৫৭৫ 

রক্ষী-দানব ছেড়ে দিক পথ তাবে 

যে জন চলিছে রসাতললীন প্রেত-সমতলে। 

শাশ্বত ন্ুপ্তির দাতা, তোমারে করি আবাছন 

পঞ্চম বৃত্তান্ত 

( দূতের প্রবেশ ) 

দূত । নগরবাসীরা, সংক্ষেপে বলতে গেলে 

অয়দিপউস আর নেই । 5: 

কিন্তু ওখানে য1| ঘটল, তা! যেমন অল্প সময়ে করা হয় নি, 

তেমনি তা অল্প সময়ে বলার নয়। 



কলোনসে অয়দিপউন ১৭১ 

খো। তা হলে সে হতভাগ্য আর নেই ? 

দূত। হা, এ জীবন তিনি চিরতরে ঝেড়ে গেছেন । 

খো। কীক'রে? হায়রে বেচারা! দেবতার অনুগ্রহে অক্নেশে? ১৫৮৫ 

দূত। সেখানেই তো বিস্ময়। তৃমি তো! এখানে ছিলে; 
তুমি জান কী করে তিনি এখান থেকে গেলেন, 

কেমন করে কে।নে! বন্ধুর সাহায্য ন! নিয়ে 

নিজে আমাদের সকলকে পথ দেখিয়ে দিলেন । 

পিতলের সোপানে মাটিতে নিখাত ১৫৯০ 

ঢালু দেহলিতে৩০ যখন নামলেন, 

তখন নানামাথ! পথগুলির একটিতে থেমে গেলেন, 

সেই পাথুরে আধারের কাছে যেখানে থেসেউন 
ও পেবিথউপ-এর অলন্গ্য চুক্তির৩১ স্মৃতি রক্ষিত । 
তিনি সেই আপার ও থবিকীয় পাহাড়ের মাঝে দাড়িয়ে ১৫৯৫ 

ফাপা নাশপাতিগাছ ও শৈল সমারধধির৩২ কাছে গিয়ে বসলেন। 

তারপর তিনি জীর্ণ পোশাক খুলে ফেলগেন । 

মেয়েদের ডেকে ঝর্ণা থেকে জল আনতে বললেন 

স্নান ও তর্পণেব জন্য | 

শশ্তাদাত্রী দেমেতের-এর৩৩ নিকটস্থ পাহাড়ে গিয়ে ১৬০৩ 

অল্প সময়ের মধ্যে তারা পিতার আদেশ 

পালন করল। 'তারা তাঁকে বিধিমতো। সান করিয়ে 

সাজিস্বে দিল। তীর ইচ্ছেমতে। যখন সব কিছুই 
সম্পন্ন হল, বাকি যখন কিছুই রইল না, 

তখন পাতালের জেউস বজধ্বশি করলেন । ১৬০৫ 

শুনে মেয়ে দুটো কেঁপে উঠল । পিতার পায়ে পড়ে 

তারা কাদতে লাগল, 

বুকে অবিরাম করাঘাত ক'রে 
একটান!] গোঙাতে লাগল। 

হঠাৎ তাদের করুণ কান্পা শুনে ১৬১০ 

তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি ব'লে উঠলেন £ 
*ওরে বাছারা, আজ থেকে তোদের পিতা আর নেই। 



১৮৪ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

আমার যা কিছু ছিল সব নিঃশেষ হল। 

আজ থেকে সেবার গুকভাঁর আব তোদেব বইল না। 

জানি গে! মায়েবা, সেবাব কী কষ্ট। কিন্তু এই কষ্ট ১৬১৫ 

সুছে দিচ্ছে এক কথা--ভালবাস!। 

আমি ছাড়! এত ভাল কেউ বাসে নি। 

এখন আমায় হাবিয়ে 

বাকি জীবনট! তোমার্দেব কাটাতে হবে 1” 

তিনজনেই পবস্পরকে জড়িয়ে ধাবে ১৬২* 

গল! ছেড়ে কাদতে লাগল । গেৌঁানি যখন 

থেমে গেল, যখন কোনে! কান্না আব শোন! গেল না, 

তখন চাবিদিকে নিঝুম । হঠাৎ কাঁবও যেন রুক্ষ ক 

তাকে ডেকে বলল। আচমকা 'ভয়ে 

সকলের চুল খাড। ভয়ে উঠল । ১৬২৫ 

এক দেবতা টাকে বাববার সনিরন্ধে ডাকতে লাগলেন : 

“তুমি, তুমি অয়দ্িপউস, আব দেবি কেন? 

অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল।” 

তিনি যখন বুঝলেন দেবতা! ডাকছেন, 
তখন বাজা থেসেউসকে বললেন কাছে মাসতে। ১৬৩০ 

কাছে এল তিনি তাকে বললেন £ “প্রিয় বন্ধু, 

প্রতিশ্রতিব অভিজ্ঞ'নে মেয়েদের তাত ধরো) 

আর তোমরা, মেয়েবা, ওর তাতে হাত বাধে! | 

প্রতিজ্ঞ কবে! স্যেচ্ছায় কখনও অন্যের হাতে তাদেব 

ছেড়ে দেবে না, শুভ ইচ্ছায় সব সময় সাধ্যমতে। ১৬৩৫ 

তাদেব মঙ্গল দেখবে ।” তিনিও আপন উদার স্বভাবে 

বিলাপ ন1! ক'রে পরদেশীর কাছে শপথ করলেন । 

শপথ শেষ কবতে ন! করতেই অয়দিপউস 

অন্ধ হাতে মেয়েদের ধরে বললেন ; 

“ওরে বাছারা, বুকে সাহস বেধে এখান থেকে ১৬৪০ 

যেতেই হবে তোদের । দেখতে বা শুনতে 

যা বারণ, তা তোমরা দেখতে বা শুনতে চেয়ো না। 



কলোনসে অয়্দিপউস ১৮১ 

তাড়াতাড়ি চলে যাও। 

রাজ থেসেউস এক! থাকুন সব কিছুর সাক্ষী হয়ে।” 

এমনি বললেন তিনি ; আমর! সবই শুনলাম । ১৬৪৫ 

চোখের জলে বিলাপ করতে কবতে ছুই মেয়েকে 

সঙ্গে নিয়ে আমরা চলে এলাম। একট এগিয়ে 

কিছুক্ষণ পরে পেছনে তাকিয়ে দেখি 

অয়দিপউস কোথাও নেই । 

শুধু রার্জা মুখের উপব হাত রেখে ১৬৫০ 

চোখ ঢেকে আছেন যেন লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর 

দশের আবির্তীবে আব চোখ তুলতে পারছেন না । 

তাবপব কিছুক্ষণ পরে দেখলাম 

তিনি একইসঙ্গে পৃথিবী ও দেবগণের অলুম্পসকে 

একই প্রার্থশায় প্রণাম কবছেন । ১৬?৫ 

দৈবেব কোন্ বিধানে অয়দিপউস মবলেন 

ত1 থেমেউস ছাড়া আর কেউ বলতে পাঁববে না। 

সে-মুহর্তে তাকে নিল ন! 

দেবতাব অগ্রিবাহী বজ, 

নিল ন| সাগবের উতক্ষিপ্ত ঝড়; ১৬৬০ 

কিন্তু দেব-প্রেরিত কোনো দূত অথবা 
মুক্তদ্বাব অনুকুল বসাতল অক্রেশে ণিল কোলে । 

বিলাপে, বোগে বা! ভোগে তাব তিরোধান 

ঘটে নি--মানুষের মধ্যে যা! আশ্তধ । 

বোকার মতে। বলছি ব'লে যদ্দি কেউ মনে করে, ১৬৬৫ 

তা হলে তাকে আমি মানাঁতে চেষ্ট! করব না! 

খো। কোথায় সে মেয়েছুটো ? কোথায় বা বন্ধু-রক্ষীরা? 

দূত । বেশি দুরে শয়। কান্না শুনেই 

মনে হচ্ছে তার! এদিকেই আসছে । 

( আস্তিগনে ও ইম্মেনের প্রবেশ ) 



১৮২ থেবীয় নাটকগ্চ্ছ 

কম্মস 
আস্তি। হায়হায়! অভাগিনী আমর! ! 

আমাদের দেহে প্রবাহিত পিতার অভিশপ্ত রক্ত নিয়ে 

শোঁক কব! ছাড়া আব কিছুই বইল ন]। 

যতদিন বেচে ছিলেন, 

ততদিন তাঁর জন্য অবিরাম কষ্টে মগ্ন ছিলাম, 

কিন্ত এখন তীর মৃত্যুতে শুধু বোধাতীত 

দৃহ্ঠ ও বেদন! আমাদের মনেব উপব চেপে আছে । 

খে । কী হয়েছিল? 

আন্তি। বন্ধুরা, আমবা শুধু অনুমান কবতেই পাবি। 

খো। তিনি চলে গেলেন? 

'আস্তি। হা, যেমনটি আশ! কবেছিলে-_যুদ্ধদেবন্তা 

ব! সমুদ্র তাব উপব আছড়ে পড়ে নি) 

অনুশ্ঠ জগৎ তাকে কেড়ে নিয়ে গেল 

এক অজ্ঞান! রহম্তেব আধারে । 

আমাদেব চোথেব ঈপব নামল 

মৃতাুর দুঃখেব প্লাত। 

স্দূব দেশে বা সমুদ্র-তবঙ্গে 

ঘুবে ঘুরে কী ক'রে আমর! 

কষ্টেব জীবিকা সংগ্রহ করব ? 

ইস। আমি জানি না। 

মৃত্যুদাতা হাইদেস আমায় নিন) 

বৃদ্ধ পিতাব মৃত্যুব ভাগী হয়ে 

আমার অদুষ্টে যে ক্জীবন আছে 

তাকে যেন টানতে না ভয়। 

থো। ওহে চমৎকার যমল মেয়ে, দেবতার দেওয়। ভাব 

বইতে হবে। | অতিরিক্ত শোক কোরে! না; 
তোমাদের জীবন নির্দোষ। 

আস্তি। দুঃখেরও আকাঙ্র। জাগে 

যা কোনে! দিক থেকে কাম্য নয়, 

১৬৭৩ 

১৬৭৫ 

৬৬৮৩ 

১৬৮৫ 

১১৩৯৩ 

১৬৯৫ 



কলোনসে অয়দিপউস ১৮৩ 

তাও কাম্য হয়েছিল 

যখন আমি তাকে বুকে জডিয়ে ধবতাম। 

কে পিতা, তে প্রিয়, ১৭০৬ 

পৃথিবীব আঁধাব তুমি নিত্য পরে আছ। 

পাঁতালে ও তুমি বঞ্চিত হবে না ন্মামাব ভালবাসা থেকে, 

এস ভালবালা থেকে। 

খো। কৃতাথ হলেন কি? 

আস্তি। হলেন ইচ্ছাব পবিতপধিতে । 

থে । কীকাবে? 

আন্তি। আধ মিটিযে পবদে”শ মরলেন । ১৭০৫ 

পাতালে চিবকালের জন্য 

পেলেন চায'ব শযা। 

তবু শো.কব 'মশ্রু ষুছিযে শেলেন না তিনি । 

হে পিতা, অশ্রতবা চোখে 

তোমাৰ জন্য বিলাপ কবছি। ১৭১, 

জানি নর) শভাগিশী গ্রাম জানি না 

কী কবে এমন দ্বঃণ কাটিয়ে উঠব | 

হায। পবদেশে তুমি মবতে চেয়েছিলে, 

কিশ্থ মবলে এক কী, পাশে থাকতে আমা দিলে ন!। 

ইস। হাযবেক্ট। হে প্রি বোন, পিতাকে হাবাবাব পব৩$ ১৭১৫ 

কোন্ নৃঠন অদৃষ্ট অপেক্ষা করছে তোমাৰ ও আমাব জন্য ? 

| প্রিয় মেয়েবা ১ তিনি শান্তিতে গেছেন, 

আব কেদে! না। ১৭২৩ 

দুঃখেব কবল থেকে 

সহজেই কেউ শিল্তাব পায় না। 

আন্তি। প্রিয় বোন) চলো, তাডাতাডি ফিবে যাই £ঁধানে। 

ইস। কী করতে? 

আস্তি। মনে এক বাসন! আছে। 

ইস। কিসের? ১৭২৫ 

আস্তি। কবব দেখতে । 

শি থে 
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ইস। কাব? 
আসন্তি। অভাগিনীব পিতাব। 

ইস। নিষেধ আছে যে। এটা বুঝছ না? 
আস্তি। বিবন্ত কবছ কেন? ১৭৩৩ 

ইস। এটাও ভেবে দেখো । 

আস্তি। আবাব কী? 

ইস। অসমাহিত তিনি মবেছেন। কেউ কাছে ছিল ন!। 

আন্তি। ত1 হলে আমায় সেখানে নিয়ে মেবে ফেলো । 

ইস। হায়রে দু'গা। অপহায় এক! ১৭৩৫ 

কোথায় গিষে ছুঠাব জীবন বইৰ ? 

খো। প্রিয় মেয়েবা, ভয় পেয়ো না। 

ইস। কোথায় আশ্রয় পাব? 

খো। আগে তো পেযেছিলে। 

ইস। তার মানে? 

খো। তোমব দু'জন বিপদ থেকে বক্ষ পাও শি? ১৭৪৩ 

ইস। হীা,জানি। 

খো। তাহলে ভাঁবন' কিসেণ? 

ইস। বুঝতে পাবি "1 কী কাপে দেশে ফিবব। 

খেো। চেষ্টা কে'বো না । 

ইস। স্কট আমায় ছেয়ে ফেলল 

খো। পে অতীততর কণা। 

ইস। আতীতেব নৈরাগ্ঠ এখপ চরমে | ১৭৪৫ 

খেো। ভায়। ঢঃখেৰ মহাসমুদ্রেব অতলে তোমব।। 

ইস। হায়ভায়। হে জেউস, 

কোগায় মাই আমর? 

মাব কোন আাশার দিকে 

অদুষ্ঠ এখন আমায় চালাচ্ছেন ? ১৭৫০ 

( থেসেউস- এব প্রবেশ ) 

থে মেয়েরা, ধামা ও বিলাঁপ। যেখানে পাঁতাল-শক্তির! 

সকলকে শন্ুগ্রহ বিলিয়েছেন, সেখানে 
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শোক কব! অস্থচিত। শোকে ভ্রু হবেন তার'। 
আস্তি। ভে আইগেন্টস-পুত্র, আমবা তোমাৰ পায়ে পড়ি। 
থে। মেয়েবা, কী চাও তোমব! ? 

আন্তি। আমব! নিহজব চোঁখে 

দেখতে চাই পিতাব সমাধি । 

থে। কিন্তু এটা নিষিদ্ধ । 

আমন্তি। হে বাজা, আথেনাইয়েব ঈশ্বব, ক] বলছ ? 

থে। মে”্য়ব, তিনি আধায় আদেশ দিয়েছেন যে 

সেই জায়গার কাছে কেউ যাবে না, 

যে পবিত্র স্ণে তিনি শুয়ে আছেন, 

তাব উদ্দেশে কেট স্তৃতি উচ্চারণ কববে ন।। 

আবও বলেছিলেন, আমি যদি তাথ মাদেশ পালন কবি, 
ত।হলে আমি দেশুুক ক্ষতিব নাগাঁলেন বাইবে কাখতে পাবব। 
'মামাণ শপথ শ্ুনেছিলেন দেব ত1) 

শুনেছিলেন শপথেব বক্ষক জেউস-এব অর্বদশাঁ অনুচব 5?। 
'আঁন্থি। এটা যদি তাৰ মনের কথ। তয়, 

৩1 হলেই যখেষ্ট। কিন্ধ 1 হন্ল আমাদের 

প্রাচীন খ্বোইযে পাঠিষে দাও 

যদি কোনো ধক ম ভাইদে উপব 

বন্তপাতেব শাসানি গেকাতত পাবি। 

থে। তাই করব। তোমাদেব মঙ্গলেব জন্য যা লাধ্য 

তাই কবব, কবব তাৰ তৃপ্সিব জন্ত যিনি সবেমাত্র 

গত হয়ে মাটিব তলায় প'ডে আপছশ-- 

এর অক্লান্ত সাধনায় আমি বাধ্য । 

খোরস-এর প্রস্থান 

থামে, থামো, 

আর বিলাপ তুলো! ন'__ 

একাস্তই স্থিব ছিল সব। 

৯৮৫ 

১৯৭৫৫ 

১৭৬৪০ 

১৭১৫ 

১৭৭০ 

১৭৭৫ 



“কলোনসে অয়দিপউল"' নাটকে নূতন টববাণীর বলে 
অয়র্দিপউপ হাঁতে পেলেন জয়-পবাজয় বিতবণেব শক্তি । 
এবই প্রয়োগে তিনি তাৰ নিীড়কদেব অভিশপ্ত 
কবলেন। সেই অভিশাপেব ফলশ্রতি খেবীয় নাঁটক- 
গুচ্ছ দ্বিতাঁয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে। 

থেবীয় নাটকগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ড 
এতে আছে চারখানা নাটক 

আইস্থুলস-এর “থেবাইয়েখ বিকদ্ধে সপ্ুবী” 
এউবিপিদেস-এব “ফইনিকীয় রমণীব1” 
সফক্লেস-এব “মাশ্তিগনে” 

এউবিপিদেস-এব পপ্রার্থী ব্মণীগণ” 



টীকা 
বাকৃথাই 

দিওনুসস-এব নামাস্তব বাঁকৃখস, ইয়াকখস, রমিয়স ( ধ্বনিময় ) 
পৃঃ ৫। ১। প্রাচীনতম পুবাণে সেমেলে ধরিত্রী-জননী, বজ্রের পত্বী। পববর্তা 

কালে তিনি হলেন মান্ুষী এবং বজজী লেউস-এব প্রিয়তম! (প্রঃ ইলিয়াড, 

১৪/৩১২-৩২৮ )। জেইস-এব সঙ্গে ঠাব মিলনে ঈর্ষান্বিতা তেব! সেমেলেকে 

বললেন “্চোমার প্রেমিকেব দিব্যৰূপ তৃমি কণন ও দেখ নি ।” হেবাব বিদ্রপে 

বিদ্ধ হয়ে সেমেলে জেউমকে অবোধ কবলেন দিব্যবপে দেখা দিতে । 

জেউস ভাব দিব্য কপ বজেব ঘুতিতে এলে নিহত হলেন সেমেলে । 

অসম”য় শিক্ষশন্ত ভাব গঙটি জেউস আপন উকব মণো মাকে বাখলেন। 

পৃঃ ৬। ২1 0161300. ও 10০00৭৪-এব পাঠ অন্রসাঁবে মামবা পণ্ক্তি ২৭কে পংক্তি 

২২-এব পাব বিন্যাস কবেছি। 

৩। থিসাস ( গীকে. খুপপা )বাকখস-উতসব-ব্রতীদেব বাহিত 

দণ্ুবিশেষ। কখনও কখনও এব মাথায় থ'কে দেবদাক-শঙ্কু, সাধাবণত 

দ্রাক্ষা বা আইভি-পতাব গুচ্ছ । দিএসুসস থিপ্পাঁপকে মাবাত্মক অগ্ত্ে 

পবিণত করতে পাবেন । 

৪ | কাঁদ্মস-এব ছলনা_সেমেলেব বোনেবা কাদ্মসকে এই ব'লে দায়ী 

কবেছিলেন যে, তিনি সেমেলেব ব্যভিগাব ঢেকবার জগ্ত জেউপ-এর সঙ্জে 

মিলনেব গল্প বানিযেছিলেন। 

৫| অপর কন্যা-_মআগাউয়ে। 

পৃঃ ৭।৬।1। খমোলস _সারিন-শহবেব চতুপ্পার্শে লিছ্য়ার পবিন্ব পর্বতমালা 

(দ্রঃ পংক্তি ৪৬৩) এই পর্বতে লিপীয় বাকখেদল উত্সব যাপন কবে। 

তাব পাদদেশ দ্রাক্ষাক্ষে তেব জন্য প্রসিদ্ধ। (দ্রঃ ভাজিল, 'গেওগিকা”, ২/৯৮ 

এবং ওভিদ, 'মেতামফোমেস) ৬/১৫ ) 

৭। কিথাইরোন-_খেবাইয়ের নিকটবতী পর্ত। এই পর্বতে শিশ্ত 

অয়দিপউস পবিত্যন্ত হবে । 

পৃঃ৮।৮। কুবেলে-ধরা-জননী ছুটি নামে পূজিত হতেন$ আপিয়াতে 
কুবেলে' নামে আর ক্রেতায় “বেয়া' নামে । দুই স্থানেই দিব্য পুত্রের 
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সঙ্গে দিব্য জননী আরাধিত হুতেন নৃত্যে ও বাগে । দিওমসস-এর মত্ত্য 

জননীলাভে নৃতন আরাধনারীতি দেখ! দিল-_কুবেলে ও রেয়ার কাছ থেকে 

তিনি নিলেন পুরো কৃত্যটি (দ্রঃ ১২০-১৩০)। 

£৯1। ৯। কৌরেতেস-রেয়াব অন্ুচর । কোরুবাস--কুবেলের অন্থচর। 

এউরিপিগ্ে-এর মনে রেয়া ও কুবেলে একাত্ম হয়ে ধরা দিয়েছিল। প্রা্ীন 

পুরাণে আছে- ক্রনস-এব পুত্র পিতৃহস্তা হবে। ক্রনস-এর চোখ 

এড়িয়ে রেয়! প্রসবের জন্য ক্রেতীয় কন্দরে আশ্রয় নিলেন। জন্মমাত্র জেউস 

কাদতে লাগলে তার কান্না ঢাকবার জন্য কৌরেতেস-দল নাকাড়া বাজাতে 

লাগল। সেই থেকেই রেয়াব উৎসবে কৌরেতেন নাকড়া! ও বেণু, 

বাজায়। 

১০। ৯০ আাততিৰ (€ গ্রীকে সাতৃব )- পশ্তচর্মধাবী দিওগুসস-এব 

অনুচব। 

১১। ৯৯। সিদেনীয় শহর ছেড়ে__টাঁয়ার-রাঁজ| আগেনোব-পুত্র কাদ্মম 

হেল্লাসে এলে দৈববাণীব দ্বার। আদিষ্ট হলেন যে তিনি পথে একটি গৰ দেখতে 

গ'বেন। সেই গরু যেখানে থাকবে, সেইখানেই তিথি ভাব শহব গড়বেশ। 

তাই তিনি থেবাই-নগর নির্মাণ করলেন । আথেনার উদ্দেশে বলি উংসর্গেব 

মানসে ঈলের সন্ধানে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, এক সর্পদানব একটি বর্ণ। 

পাহ।র! দিচ্ছে । সেই দাশব যুদ্ধদেব আরেস-এব পুত্র । তিশি যুদ্ধে তাকে 

নিহত করলেন। আখেনার পরামর্শে তিনি দানবের দাতগুলো মাটিতে বুন 

গিলেন। সেই দাত থেকে বেবিয়ে এল সশগ্ধ যোদ্ধাবা। তিশি তাদ্র পাথরে 

চুঁডে ফেললেন । সহচাবীদ্রে মদে্যে কেউ ম্লেরেছে ভেবে তারা নিজেদের 

মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দিল। ফুলে তাদের মধ্যে মাত্র পাচজন বেঁচে রহল। 

তারাই থেবায় বীরগণের পৃরপুরুষ। 'তাদেব নাম হল “9028:0০7, অর্থাৎ 

“উপল” | এই স্ন্পেই কাদ্মসকে বল! হচ্ছে 'পাধিব বীজের বপ্তা" 

(দ্রঃ ২৬৪ )। দানব-হত্যার অপরাধে তিনি কিছুকাল নির্বাসিত হলেন । 

নির্বাঘন থেকে ফিরে এসে বিবাহ করলেন হার্মোনিয়াকে ৷ হার্মোনিয়ার 

গর্ভে চার কন্তা জন্মাল--ইনো, দেয়েলে, আউতনয়ে ও আগাউয়ে। 

১৩। ১২1 আক্তাইয়োন-_-আউ তনয়ের পুত্র॥। তিনি শিকারে গিয়ে 

আনত! হিবদনা আর্ডেমিসকে দেখলেন | এই অপরাধে আর্তেমিম তাঁকে 
স্রগে রূপাভারিত করলেন এবং শিকারী কুক্ুরেরা তাঁকে ছিড়ে করো কব 
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করল। মতান্তরে তার অপবাধ, তিনি আর্তেমিস-এব চেয়ে নিজেকে বঙ 

শিকারী দাবি কবেছিলন (দ্রঃ ৩৩৭-৩3০ )1 

১৪ ১৩। পাথিব বীজের বপ্ত।দং টাক! ১১। 

১৫ ১৪ | দেব-তর্পণ-_বেদেব সোম যেমন পেবতা হয়েও উন্তেজক 

পানীয়, দিওনুসম তেমনি মুগপছ্ গেণেতা এ পানীয় । সোমযাণগ মোমের 

তর্পণে দেবতারা যেমন গ্রসন্ধ হন, তেমনি স্থবাৰপে দিওভসল এব 'তর্প-ণে 

মানুষ লাভ কবে সকল শ্রেয়। 

৮৪ ১৬ ১৫| এটবিপিদেপ এখান তাইবেসিয়াসকে পঞ্চম শতকেব তাঁকিক 

গীক পপ্থিত ( পোফিত্ত এব কুমিকায় এনেছন। সোফিস্তব' মপ্রারুতেৰ 

প্রাকত বাখা! দ্িতেন। জেউপ-এর উর মবো আটকেছিলেন দিওভসপ-- 

এই অপ্রারুত কাহিনাব প্রাকৃত ব্যাখা দিচ্ছে* 'তাইবেসিযাঁস। দিওমুসস-এব 

বক্ষায় জেঈম বাধু থেকে খানিকটা অশ ( গ্রীকে 079105") তে দিলেন । 

এই দি”্য় গডলেন একটি প্রতি । গীকে 4110হ09109) )। £1)07716208 

শের *00১ বাদ দিলে পাকে 55008 1 2200103 শব্দেব অথ “উব? । 

এই থেকে লোকে এমনি গল্প বাণিয়েছিল। 

১১ আণ্বস _-জটন 9 হেবাব পুত্র ১ যুগাদবতা । 

১৭। ১৭ আাক্তীইযোন-_ দ্রঃ টীকা ১২। 

, ১৮ ১৮। এই পংক্তিতে তাইব্সিযাঁস “ভাগ” অথে গীক শ্দ 

€170116109 বাবহাব কবন। নিন দেখা ত চান যে +1)031)903 নামটি 

100৫1501105 শকেব নথপুষ্ঠ 

১ ১৯। ১৯। কুপ্রম-সাই গ্রাস ছীপ। 

১ ২০1 ২০ পাফ্স--সাইপ্রামের শহব। লোকের বিশ্বাস পরদেশী নদী 

নাইল সমুদ্রে তলদেশ দিয়ে এসে পাফস-এব ঝণীগুলিকে জল যোগাচ্ছে। 

২১। পিয়েরিয়া__ অল্ষ্পস-এব উত্তরে কলাদেদদীদেব জন্মভূমি; কাস্তিময় 

পার্বত্য দেশ। 

২২। লাবণা-ভগিবীতয়__জেউস ও এউবিনমের কন্তাত্রয়। আর্দিতে এব 

ছিলেন কুষিদেবতা। আফ্রদিতেব অন্ুচর্ধায় থাকতে থাকতে তারা লাবহাৰ 

প্রতীক হলেন । রোমীয় পুবাণে তীঁবা 01069” নামে কধিত। 

২৩। বূতির ুমাব-_ আফ্রর্দিতেব পু । 

২১ ২৪ “নবসক্ষি” ( নিউ টেষ্টামেন্ট )-এখ “শি্ু-চবিত' গ্রন্থে 
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কারাবন্ধ সন্ত পিতর-এর মুক্তির বর্ণনা আছেঃ “তার হাত থেকে বাঁধন 

আপন! আপনি খসে পড়ল"*.*আপন! আপনি খুলে গেল স্বাব।” (১২/৭,১০) 

অনেকে অঙ্ুমাঁন লেখক “বাকৃখাই' নাটকের কথ! জানতেন । (দ্রঃ টাক! ৩৭) 
পৃঃ ২৩। ২৫। এই পংক্তিতে আমরা 07980176-এর পাঠ নিয়েছি । 

২৬। দ্রঃ টীকা ১৮ 

পৃঃ ২৪। ২৭। আধখেলউস-বর্ণাজাতির পিতা। দির্কে-থেবাই-নিকটবতা 

বর্ণা। 

২৮। দিথুবান্বস-_দিওনুসস-এব গ্রীত্যর্থে খোরস-এব নাঁচগান। ভ্রান্ত 

নিকক্তিব অবলম্বনে প্রাচীনেরা শব্ধটিব ব্যাখ্যা কবেন এইভাবে - “ছি- 

বহির্গত”, অর্থাৎ “দ্বিজ” । এই অর্থে শবটির লক্ষ্য স্বয়ং দিওমুলস। 

২৯। দ্রঃ টাক! ১১। 

পৃঃ ২৫। ৩০। মুসা থশকিয়ার পর্তত। ইলিয়াডে ( ৬/১৩০-১৪০ ) বাজা 

লকোর্গম এই পর্বতে দিওমুসপ-এব ধাত্রী অপ্মবাদেব তাঁডা করেন। ভয় 

পেয়ে শিশু দিওনুসস সঙ্গব্রে ঝাপ দিয়ে থেতিস দেবীৰ আশ্রয নেন । 

৩৯। কোকবস--পার্নাসস-এর অন্তর্গত পর্বতমালা । 

৩২। অফে উপ-__বিখ্যাত থাাকীয় বীণাবাদক। দ্রঃ “ঈনিভ” ৬/১১৯, 
টিপ্লনী ৪, পঃ ৩৮৮। 

পৃঃ ২৬। ৩৮। আকিয়স ও লিদিয়াস-_মাকেদনিয়ার নপীদ্ধয়। 

পৃঃ ২০1 ৩৪ | পংক্কিটি হাবিয়ে গেছে । আমরা 008016-এব অশ্রমানটি 

শিয়েছি। 

পঃ২৯। ৩৫। কিপাইরো ন- দ্রঃ টাকা ৭। 

পৃঃ ৩১। ৩৬। ইয়োক্খন-_মূলে এলেউসিস-এব স্থানীয় দেবত1 | পবে বাক্খস- 
এর সঙ্গে একাত্ম। 

৩৩। ৩৭1 শিষ্ু-চরিত” গ্রন্থে (২৬/১৪ ) যীশু সম্ত পলকে একই কথ! 

বলেন £ “অঙ্কূশের আঘাতের বুখাই প্রতিরোধ করছ |” (দ্র: টাকা ২৪) 
পৃঃ ৩৯ । ৩৮। পান-আকাদীয় বাখাল-দেবত!। তাঁর আকৃতি মান্গষেব মতো, 

কিন্তু ছাগের পা, শিউ ও দাড়ি আছে। তাব সঙ্গে থাকে অপ্মরাদল। 

পৃঃ ৪০। ৩৯। লুস্সা_প্রতিহিংসা-দেবীদের সগোত্র; তাঁদের মতো! রাত্রির 

কন্ত।। নরক-কুকুরের! তার সহচর। তাদের দংশনণে তিনি মত্ত ক্রোধের 

সঞ্চার করেন। 

১ পৃঃ 
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৪০। :90019-এব ধত পা9। 

পৃঃ ৪১। ৪১। গর্গো-সর্পকৃত্তলা বৃহদ্স্তী শূর্পনখী দানবী বিশেষ। (দ্র 
“ঈনিড” ২য় সর্গ, টিগ্লনী ২৯১ পৃঃ ৩৬৯) 

৪২। ৯৯৬-১০১৭ পংক্তিগুলি দুর্বোধ্য । পাঠগ্ুলি অনিশ্চিত । আমরা 

7)০338-এব সংশোধিত পাঠগুলি গ্রহণ কবেছি। 

৪৩। প্রাচীন পুবাণে উল্লিখিত আছে যে শক্রর দ্বাব! আক্রান্ত হলে দিওহসস 

নান! বন্য পশুর মৃতি ধাঁ করেন। 
পৃঃ ৪২। ৪৭| এই পংক্তিটি হাবিয়ে গেছে । আনুষঙ্গিক অর্থে অনুমিত প্রয়োগ । 
পৃঃ ৫২। ৪৫ দ্রঃ টাকা ১২। 

পৃঃ ৫৩। ৪৬। এখানে পাগুলিপিব এক পা খোয়া গেছে । তবু আগাউয়েব 

বিলাপ আশিক উদ্ধাব কবা যায়। একাদশ শঠকে অজ্ঞাত এক লেখক 

“শ্রাষ্টৰ যাতনা” ( শ্রীকে 05003 1003017010৮” ) কাব্য বচনা কবেন। এ 

কাঁব্যে মাতা মেবী খ্রাষ্টেব মুঠদেত নিয়ে শোক কবেন। এই শোক গাথ' 

আগাঁটিয়ব বিলাপ থেকে আশিক গৃহীত । 0798016-এর সৎস্করণ 

অন্তসাঁবে আমবা *গ্রাষ্টেব যাতনা” থেকে প্রাসঙ্গিক এগাবৰ পংক্তি গ্রহণ 

কবেছি। 

৪11 দিমুসস-এব ভাষণে প্রথম দশ পংক্তি নানা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি 

থেকে গৃঠীত। 

পঃ ৫৫। ৪৮। আবিস্তাযস-_-আটতনায়ব স্বামী। 

রাজা অয়দিপউস 

পঃ ৬২। ৯। ভবিষ্তজ্ঞাপক ভনম্মবাশি-_-খেবাই-নগবে ইসমেনস দেবতার বেছিতে 

আগুনের ভম্ম পরীক্ষা! ক'রে পুবোহিতেবা জেনে শিতেন ভবিষবাৎ। 

২। ন্শংস গায়িক1--অর্ধনাবী অর্ধসি্হী-দাঁশবী স্কিংস। অয়দিপউস 

থেবাই-নগৰের দ্বাবে উপস্থিত হয়ে দেখলেন এ দ্বানবী পথচারীদের ডেকে 

ডেকে প্রহেলিকার উত্তর জিজ্ঞাস! কবছে : “এমন জন্ত আছে যে কখনও চাঁব 

পায়ে, কখনও তিন পায়ে, কখনও ছুপায়ে চলে । যত বেশি পা, তত বেশি 

দুর্বল। কীসেজন্ত?” উত্তব দিতে না পাবলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটত। 

এমনিভাবে অনেক থেবীয়ই প্রাণ হাবিয়েছে। অয়দিপউস উত্তর দিলেন £ 
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"সে জন্ত মানুষ । শৈশবে চার পায়ে চলে ১ বড় হয়ে চলে দুপায়ে, বার্ধক্য 

লাঠি নিয়ে তিন পাযে।” উত্তব শুনে দাঁনবা শ্মিংস আত্মহত্যা করল। 
মতান্তরে অয়দ্িপউসই দাঁনবীকে শুত্যা কবেন। 

পৃঃ ৬৬1 ৩। পিখেো--( শত্রীকে “পুথো” ) পাপাসস পৰতেব পাদদেশে ফোকিস- 

এব এক অঞ্চলে নাম। এই অঞ্চলেই দেলফয়-শহবে আপল্লোন-এখ 

বিখ্যাত মন্দিব। 

পঃ ৬৭। ৪ | উজ্জল আসন যাব থেবাই-নগবব হাটখোল।য় আর্তেমিস-এব 

মন্দিব ছিল। 

পৃঃ ৬৮। ৫। আন্ফিত্রিতেব বিশাল ভবন-_-অএলান্তিক মহ্াপাণব। থণকীয় 

তবঙ্গম'ল1-_কৃষ্ণসাগব। 

পৃঃ ৭*। ৬1 সফরকরেস এখানে রাজপবম্পবাধ পবিচয দ্িচ্ছেন। থেবীয় বাঁজাদের 

আদিপুরুষ আগেনোব তরম (টাযাঁব) এব বাজা চিলেন। ভাব কন্যা 

এউবপাব প্রেমে প'ডে জেউস তীকে ক্রেতাঁষ নিযে যান। আগে.নাব কন্যার 

অনুসন্ধানে তিন পুত্রকে প্রেবণ কবেন । তীাদেব অন্যতম কাঁদমস। ভগিনীব 

কোনো সন্ধান করত্তে না পেবে তিনি উত্তৰ ভেল্াসে পৌছে থেবাই-নগৰ 

স্থাপিত কবলেন। ( দ্রঃ “বাকখাই”, টীক ১১) 

প:৮৭। ৭ ফোকিপ- পেবাই-শগবেব পশ্চিম চন্তব হেল।ল এব প্রদেশ । 

পঃ ৯২। ৮1, অহণতা-গ্রীকে “হুর্িস” | এব সাধারণ ননুবাদ গিব বা গস্তা | 

এখানে ছিত্রিস' এব অর্থ-দেবতাঁদেব শাখত বিধাশ অঙ্বীকাব কবে মাস 

নিজেব নভণ্কে চডাপ্ত বিণান বালে মেন নে! ক্ুতবাং হিত্রিপ হল 

“অহত্তা? | 

পুঃ৯৩।৯। পৃথিবীনাভিতে স্থিত নানা দেশেব প্রাচীন সণক্কতিব মতে 

দেবন্তাব যে স্থানে মাম্ম-শক্ি প্রকাশ কাবন সেই স্থানটি পৃথিনীব কেন্দ্র 

বলে অভিহিত । প্রাচীন গ্রীসে এই স্থানটি 'মাপললোন-এর দেলফীয় মন্দিব 

(দ্রঃ পংক্তি ৪৮১), প্রাচীন ভারতে মের-পর্বত | 

৯০। আবাঁই মন্দির--ফোকিসে 'আপললোন-এব মন্দিব | 

পৃঃ ৯৮। ১৯। অয়দিপউস--"ম্বীতপদ"। রাজ! পণুবস শিশুটির পা ফোলা! 
দেখে তার নাম রাখলেন অয়দিপউস, অর্থাৎ “ম্বীতপ” | 

পৃঃ ১০৫। ১২। ইস্স-ডাশিউব-নদীর প্রাচীন নাম। 

১৩। ফাসিস- রিয়োন-নদ্ীীর প্রাচীন নাম। 



টাকা ১৯৩ 

কলোননে অয়রদিপউস 
পৃঃ ১২২।১ | ভয়ঙ্করী দেবীরা--প্রতিহিংসা-দেবীরা। আইসখুলস-এর 

* 

"এউমেনিদেস” নাটকে নিজেদের পরিচয় দিয়ে এঁর! বলেন £ “আমর! 

বাত্রির দুঃখময় সম্ভান” (৪১৬ )। 

২। এউমেনিদেস-_-অর্থাৎ প্রসন্নমনা দেবীরা। আইস্থুলস-এর এ নাটকে 
দেবী আথেনার সনির্বদ্ধ অন্তরোধে প্রতিহিংসা-দেবীর! চিংস! ত্যাগ ক'রে 

শহরের মঙ্গলকামিনী হলেন । 

£১২৩। ৩। পসাইদোন-_ক্রণস-পুত্র এবং জেউস ও হাইদেস-এর ভ্রাতা । 
ক্রনস-এর পরাজয়েব পর তিন ভাই নিজেদের মধ্যে বিশ্ব ভাগ ক'রে নিলেন 

__জেউস পেলেন 'মাকাশ, পসাইদে।ন সমুদ্র, হাইদেস পাতাল । 
৪। প্রমেধেউস-মহাকায় দানব । আকাশ থেকে আগুন চুরি কারে এনে 

তিনি হলেন মানবজাতির সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা । জেউস তাকে পেবেক 
দিয়ে পাহাড়ে গেথে বেখেছিলেন । দ্রঃ আইস্থুলস-এর “বন্দী প্রমেথেউস” | 

৫। পিতল-সোপান দেহলি_-এউমেনিদেস-কুঞ্জের নিকটবর্তী পাতাল- 

দেহলি, পিতল সোপানধুক্ত ঢালু পথ। দ্রঃ পংক্তি ১৫৯০ । 

৬। এটা পুবাঁণের কাহিনী নয়--ইলিয়াডে বীর কলোনস-এর উল্লেখ নেই 
এবং অয়দিপউস থেবাইয়ে সমাহিত হন । দ্রঃ ইলিয়াঁড, ২৩/৬৭১৯ । 

৭। এ দ্েবতার-__অর্থাৎ কলোনস-এর ৷ 

£১২৪।৮। স্থরায় অনাসক্ত দেবীরা-- প্রতিহিংসা-দেবীদের উদ্দেশে স্ুরাতপণ 

নিষিদ্ধ ছিল। আইস্খুলদ-এব “এউমেনিদেস” নাটকে ক্লতেম্নেস্বার প্রেত 

তাদদেব আবাহুন কবে বলে “আমার নানা তনবেছের স্থরভিতে কি তোমরা 

তৃ্ধ হও নি-ন্থরাহীন তর্পণ ও 'অন্থত্তেজক মধুর অর্থে? ( ১০৬-১০৭ ) 

£১২৬। ৯। মধুর ধারার সাথে মিশে জল- দ্রঃ টাকা ৮1 

১২৭ ১০। এপংক্তির পর তিন পংক্তি খোয়া গেছে । 

£ ১৩৩। ১১। এখানে বণিত মিশরীয় প্রথাটি সম্ভবত হেরদতস থেকে গৃহী'ত। 

দ্রঃ পহি্তরিয়া” ২/৩৫। 

১৪১। ১২। আঁইগেউস-পুর থেসেউস_ ত্রইজেন-নগরে আইথার গর্ভজাত। 

ত্রইজেন-এ বধিত হয়ে তিনি আথেনাইয়েব দিকে যাত্রা করেন। পথে 

অনেক দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। আথেনাইয়ে উপস্থিত হলে মেদেয়া 

তাকে বিষ খাওয়াতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আইগেউস তাঁকে চিনতে পেবে 

থে--১৩ 



১১৪ থেবীয় নাটকগুচ্ছ 

ছেলের হাত থেকে বিষণাজ্জটি কেড়ে নেন। 

পৃঃ ১৪৬। ১৩। যমলদেবীর কিরীট-_যমলদেবী দেমেতের (জ্যামাত1 ) ও তার 

কন্তা করে বা পেসেফনে। 

১৪। কেফিসস- আধেনাইয়ের নিকটবর্তা নদী । 
৯৫। ন্বর্ণরশ্মি আফ্রদিতে- এর রথ চড়াই, ঘৃদু ব! রাজহংসদের দ্বার! 
বাহিত। তিনি হাতে নেন স্বর্ণরশ্রি। 

১৬। পেলপজ-এর মহান্বীপ-_তান্তালস-এর পুত্র পেলপস। দক্ষিণ হেল্লাসে 

এসে তিনি দেশের নাম রাখলেন “পেলপন্নেসস”। দেশের নামাস্তব 

“পেলপ অ-এর মহাদ্বীপ” | 

১৭। ধূসরপল্পব জলপাইতরু--জলপাইতরু আথেনাইয়ের গর্ব। প্রথম 
জলপাইগাছটি দেবী আথেনার স্থ্টি। খু: পৃঃ ৪৮* সালে পাশার! সব 
জলপাইগাছ পুড়িয়ে দিলে গাছগুলি অলৌকিক ভাবে গজিয়ে উঠল। তাই 
তারা “ম্বয়ংভৃত”। 

পৃঃ ১৪৭। ১৮। পসাইপোন- দ্রঃ টীকা ৩। তিনি অশ্খের শর্ট । 
পৃঃ ১৫৫1 ১৯। আরেস-পর্বত--( গ্রীকে “আরেয়সপাগস” )। আধথেনাইয়ের 

ক্ষুদ্র পর্বত। আথেন! কত্তৃক স্থাপিত বিচার-পরিষদের অধিবেশন হত এই 

পাহাড়ে । তাই পরিষদের নান “আরেয়পাগস”। 

পৃঃ ১৫৯। ২০। ছুই দেবী-_দেমেতের ও কবে। দ্রঃ টীকা ১৩। 
২১। এউমল্পিদে__এলেউসিস-মন্দিরের পুরোহিত 

২২। অইয়া-পর্বত-_আধথেনাইয়ের উত্তরে পবতবিশেষ। 
পৃঃ ১৬৯। ২৩। আপীয় দেশ--পেলপন্লেসস। 

২৪। পার্থেনপায়স-_“কুমারীমুখ পুরুষ” । আতালাস্তার পুঝ। কুমারা 

আতালাস্তা দৌড়ে অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। তিনি পণ করেছিলেন, যে-পুরুম 

দৌড়ে তাকে পরাজিত করবে, তাকেই বিয়ে করবেন। হেরে গেলে কিন্ত 
তাকে মরতে হবে। এ কারণে তিনি দীর্ঘ দিন কুমারী ছিলেন। হিপ্পমেনেস 

আফ্রদিতের পরামর্শ চেয়ে তার কাছ থেকে তিনটে সোনার আপেল পেলেন। 

দৌড়ের সময় তিনি আতালাস্তার সামনে সেগুলো ছু'ড়ে দিলেন। আতালাম্তা 
আপেলগুলো কুড়োতে গিয়ে বিলঘ্ের অন্য পরাজিত হলেন। তিনি 

হিপ্পমেনেসকে বিয়ে করলেন। তাঁদেরই পুত্র পার্ধেনপায়্। 
পঃ ১৭৭1 ২৫। পূর্ীজ থেবীয়েরা--ভ্রঃ “বাক্খ।ই”, টাকা ১১। 



টাক! ১৯৫ 

২৬. হের্মেস ও প্রেত-রানী দেবী- পাতাঁল-পথে প্রেতেব পবিচাঁলক 

হের্মেস। প্রেত-বাঁনী দেবী পের্সেফনে। 

২৭। অদৃশ্ঠ দেবী-_পের্সেফনে । আইদোনেউস- হাইদেস-এব নামাস্তব | 
পৃঃ ১৭৮ ২৮। স্তিক্-নিকেতন- পাতাল । 

২৯। মহাঁকাঁয় দানব-_পাতাল-প্রহরী ত্রিশিরা কুকুব কে্বেরস ! 

পৃঃ১৭৯। ৩০। দেহলি--দ্রঃ টাক! ৫। 

৩১। থেসেউস ও পেরিথউস-এব চুক্তি__পেরিথউল পেসেফনের প্রেমে 

পড়েছিলেন । থেসেউন কথ দিয়েছিলেন, পাতাল থেকে পেসেফিনেকে নিয়ে 

আসতে পেবিথউসকে তিনি পাহায্য কববেন। দ্রঃ 'ঈিনীভ”, ষষ্ট সর্গ, 

টিপ্লনী ৩ ও ৬। 

৩২। থবিকীয় পাহাড, ফাঁপা নাশপাতিগাছ, শৈল সমাধি--কলোনস্ 

সফক্লেস-এব জন্স্থান। উপবিউক্ত তিনটিব উল্লেখ থেকে বোবা যায় 

জায়গার্টিব সঙ্গে তাব ঘনিষ্ঠ পবিচয় ছিল। ওগুলিব সম্বন্ধে আজ কিছু বল! 

যায় না। 

৩৩। দেমেতেব-পাহাড়ে_-ওখানে ছিল দেমেতের-এব মন্দিব। 

পঃ ১৮৩। ৩৪। এখানে এক পংক্তি খোয়! গেছে। 

পৃঃ ১৮৫। ৩৫।  সর্বদশা অন্ুচর-হর্কন (নুতিমান শপথ ) জেউসে-এর 
অন্ুচর। তিনি প্রত্যেক শপথেব সাক্ষী এব” শপথভঙ্গকাবীব শান্তিদাতা। 


